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RESUMO 
 
 

 

O presente trabalho se propõe a refletir sobre o lugar da Literatura, principalmente na 

escola. Percebe-se que o papel que a Literatura ocupa tem-se mostrado inconstante no 

decorrer dos últimos quarenta anos. A partir da análise de leis e regimentos curriculares 

que norteiam a área de Língua Portuguesa (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias) no 

Brasil, nota-se que a instabilidade decorre de vários fatores, mas a Literatura se 

estabelece como um direito instituído e comprovado através de leis. Trazendo para o 

diálogo autores que já fizeram seus estudos partirem da premissa de que a Literatura é 

um direito, como Antonio Candido, Mario Vargas Llosa, Tzvetan Todorov, Alfredo 

Bosi, Jean Paul Sartre, Alberto Manguel, Marisa Lajolo e Regina Zilberman, entre 

outros, propomo-nos a debruçar-nos sobre outra especificidade inegável dessa 

manifestação artística: ela é uma necessidade. A Literatura, segundo Antonio Candido 

em seu artigo “O direito à Literatura”, é um instrumento de humanização e, segundo 

Mario Vargas Llosa, é ela que organiza o caos do mundo na sua própria ordenação que 

nos faz melhor entendedores deste mesmo mundo e de nós mesmos. Além do prazer 

contido na fruição e contemplação estética, a Literatura propicia o algo mais que nos faz 

entrar em contato com o humano que, mais do que nunca, vem-se perdendo nos novos 

tempos de mecanização e automatismo. O estudo feito aqui levanta algumas questões 

como, por exemplo, se os novos suportes, afinal, favorecem ou não a aproximação da 

leitura literária e também analisa o que a nova textualidade pode reiterar ou eliminar 

nesse processo. Muitos são os mitos que rondam a Literatura a partir do advento da 

tecnologia gráfica virtual. Contudo, ela há de permanecer e por razões que vão além do 

fato de ser um direito e uma necessidade. A Literatura serve a todas as áreas e aí entra o 

papel balizador da escola como a mediadora entre a obra e o leitor em potencial. Tal 

arte possui o poder humanizador o qual não pode ser sonegado na vida e, por isso 

mesmo, na escola. As questões apresentadas nos fazem refletir a situação do leitor 

contemporâneo diante das novas tecnologias e da Literatura como direito, necessidade e 

valor perene. 

Palavras-chave: Literatura. Direito. Necessidade. Humanização. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This paper aims to reflect on the place of literature mainly at school. It is noticed that 

the role that literature occupies these days has shown inconsistent over the last forty 

years. From the analysis of laws and curriculum regulations that guide the curricula of 

Portuguese area (language, codes and its technologies) in Brazil, there is the instability 

due to several factors, but the literature is established as a duty imposed and proven 

through laws. Bringing the authors dialogue that have done their studies starting from 

the premise that literature is a right, such as Antonio Candido, Mario Vargas Llosa, 

Tzvetan Todorov, Alfredo Bosi, Jean Paul Sartre, Alberto Manguel, Marisa Lajolo and 

Regina Zilberman, among others , we propose to focus on another undeniable 

specificity of artistic expression: it is a necessity. Literature, according to Antonio 

Candido in his article "The right to Literature" is a humanizing instrument and, 

according to Mario Vargas Llosa, it is organizing the chaos of the world in its own sort 

that makes us better experts of the same world and ourselves. Besides the pleasure 

contained in the enjoyment and aesthetic contemplation, literature provides something 

else that makes us get in touch with the human that, more than ever, comes up missing 

in the new mechanization and automation of times. The study here raises some 

questions about, for example, if the new media, after all, favor or not the approach of 

literary reading and also examines what the new textuality can reiterate or eliminate this 

process. There are many myths that surround the Literature from the advent of virtual 

graphics technology. However, there remain and for reasons that go beyond the fact that 

it is a right and a necessity. Literature serves all areas and that is where the guide role of 

the school as a mediator between the work and the potential reader. Such art has the 

humanizing power which can not be withheld in life and, therefore, at school. They are 

questions that make us reflect the situation of the contemporary reader on new 

technologies and Literature as a right, and need permanent value. 

Palavras-chave: Literature. Right. Need. Humanization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Literatura é uma manifestação artística e cultural, uma disciplina escolar e 

um hábito que reitera o humano. Parece viver na corda bamba quando se debate seu 

lugar na escola e na universidade. O Ensino de Literatura é assunto ainda muito tímido 

nos cursos de Letras que, por vezes, o colocam num patamar abaixo das Teorias 

Literárias. Há de pensar-se o papel da Literatura na escola, pois. Urge rever a forma 

com que se trabalha a disciplina. Estas são motivações para a presente pesquisa que, 

partindo de intelectuais, autores, críticos, os quais já vêm pensando sobre o lugar da 

leitura na escola e, especialmente, da leitura literária, não pretende dar receituário algum 

de como fazer a Literatura sobreviver, mas convidar à reflexão, enquanto entusiastas, 

profissionais, para que ela se entranhe cada vez mais nos leitores e nos leitores em 

potencial – os alunos das escolas, principalmente do Ensino Médio.  

No Capítulo 1, analisamos as leis e regimentos curriculares que norteiam os 

currículos da área de Língua Portuguesa (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias) no 

Brasil, e, a partir dessa análise, percebe-se que o papel que a Literatura ocupa tem-se 

mostrado instável no decorrer dos últimos quarenta anos e passamos a discutir por que 

se ensina Literatura. Na primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 

1971), a Literatura tinha autonomia de disciplina separada. A nova LDB (1996) mal cita 

o termo, enfatizando a importância do ensino das linguagens. Os PCN’s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, de 1997) surgem recomendando a Literatura quase como mais 

um tema transversal. O documento seguinte (os PCN’s +, de 2002) se posiciona como 

um corretor dos equívocos que vinham acometendo o ensino de Literatura pela 

interpretação dos postulados dos documentos anteriores. No entanto, traz outros 

equívocos sobre o tema. O que melhor vem balizar a inserção devida de Literatura nas 

escolas são as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), pois fazem uma 

pesquisa sobre o assunto e trazem a opinião de especialistas para abrir um debate. 

Apesar de toda instabilidade que decorre de vários fatores, o ensino de Literatura se 

estabelece como um direito instituído e comprovado até mesmo em leis. Com essa 

premissa, partimos para outra: será ela também uma necessidade? Trazendo para o 

diálogo autores que já se debruçaram sobre a questão, como Antonio Candido, Mario 

Vargas Llosa, Tzvetan Todorov, Alfredo Bosi, entre outros, propomo-nos a questionar 

como se converter a Literatura em, mais que um direito, uma necessidade. Os novos 
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suportes, afinal, favorecem ou não a aproximação da leitura literária? O que a nova 

textualidade pode reiterar ou eliminar nesse processo? 

O Capítulo 2 trata de uma análise de como se pode tornar possível a 

convivência entre o livro físico e o virtual de tal forma que colabore na acessibilidade à 

leitura, em especial, à leitura literária. Há muitos mitos que rondam a questão da 

permanência do livro como o entendemos fisicamente com o advento das mídias 

eletrônicas. Há de refutarem-se tais mitos baseando-se nos apontamentos de 

especialistas sobre o assunto, que há muito pesquisam sobre a questão. Como podemos 

trazer o eletrônico para a causa da leitura? Essa é uma das questões.  O suporte 

eletrônico é apenas uma ferramenta, não pode ser um fim em si mesmo ou receber a 

função de transmissor do conhecimento. A desmaterialização da obra é um processo que 

já existe há muito tempo, mas temos de considerar que o suporte diz muito sobre o 

texto, sobre a época, sobre o autor; portanto, faz parte da análise dos significados. Só 

não pode tornar-se o baluarte do saber, pois não tem esse poder. Dominar as tecnologias 

de computação é uma necessidade contemporânea, mas não garante outros tipos de 

domínios. “Por que ensinar Literatura” é a questão tratada como tema principal no 

primeiro capítulo, mas aqui se mantém a preocupação devido à discussão que se trava. 

A Literatura pelas vias eletrônicas está praticamente salvaguardada enquanto prática, 

mas enquanto disciplina e pesquisa não há a mesma garantia. Sempre houve mudanças 

nas tecnologias, mas não com tanta velocidade. Há de ater-se também nas falhas e 

vantagens dos suportes de uma forma geral. Em suma, a universalização das bibliotecas 

sempre foi um sonho humano. O eletrônico vem como uma possibilidade de realização 

desse sonho, mas isso se configura num novo mito. O que devemos trabalhar como fato 

a concretizar-se é a convivência harmoniosa entre os suportes físicos de leitura e os 

suportes virtuais e digitais de leitura. Esbarrando na ideologia mercadológica, na falta 

de incentivos políticos e no deslumbramento com o eletrônico, ter-se-á muita 

dificuldade, mas é na escola, com a mediação do professor, que os alunos, leitores 

literários a serem definitivamente conquistados, podem tornar essa convivência real e 

profícua. 

Já o último capítulo é de reiteração de que a Literatura não perecerá; pelo 

contrário, ela irá permanecer e não só porque é uma necessidade e um direito, e sim 

porque as forças supostamente contrárias a ela são facilmente refutadas e não se 

mantêm por muito tempo. Claro que, hodiernamente, o ser humano corre vários riscos, 

como o de engessamento e o de automatismo de ações e pensamentos. A Literatura vem 
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como um respiro ao humano, uma provocação, um movimento de sedição em que quem 

com ela entra em convívio sabe-se ainda mais humano. Baseando-se, inicialmente, em 

Todorov e Llosa, há um desenvolvimento sobre a necessidade de o professor de 

Literatura4 abraçar a causa da disciplina, que também é uma manifestação artística e um 

hábito a ser ensinado. A situação de desprestígio a que nos habituamos a ver o ensino de 

Literatura, como tratado no primeiro capítulo, diz respeito ao lugar dele na escola e na 

universidade. Não se pode enxergar a Literatura nem como algo precioso demais a 

ponto de ser inacessível nem como algo banalizado como se fosse apenas um item 

curricular dispensável. A Literatura é importante a todas as áreas e o profissional das 

Letras não pode abdicar do seu papel de mediador dela com o aluno aprendiz, leitor em 

potencial. A este não podem ser sonegados todos os favorecimentos adquiridos com tal 

contato. Mesmo não sendo utilitária, a Literatura tem um papel de humanização que não 

pode ser prescindido na vida e, por isso, mesmo na escola. Dito isso, começo a 

descrever uma análise de obras selecionadas que podem vir a resultar num bom 

encontro entre aluno e Literatura em sala de aula. Numa coletânea composta de dois 

romances e seis contos, sem a pretensão de dar receitas, há de estabelecer-se um diálogo 

entre o texto lido, o contexto e a vida – tanto do aluno quanto do professor, ambos em 

papéis claramente intercambiáveis. Os textos selecionados para a análise não são todos 

considerados textos clássicos, mas o importante é favorecer a acessibilidade ao discurso 

literário e ao que ele proporciona. É em corações e mentes adolescentes que as paixões 

falam mais profundamente e isso não pode ser ignorado. 
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1 – A LITERATURA É UM DIREITO. É UMA NECESSIDADE? 

 

 

A Literatura é um direito. A vida dita real é um caos, uma desordem de fatos e 

atos numa sequência difícil, por vezes, de compreender. Dentre suas muitas facetas, a 

Literatura tem este poder: organizar, dar ordem; escolher a sequência temporal que vai 

tornar possível a história. E, claro, não precisa ser o convencional e previsível passado, 

presente e futuro. Trata de outra “ordem”, uma em menor escala que a vida, mas que, 

organizada pela Literatura, torna possível ao leitor uma apropriação do lido em sua 

totalidade, podendo fazer associações com o seu próprio mundo e julgá-lo de maneira 

mais consciente do que fora do viés literário.  

Platão dedica um capítulo inteiro, o décimo, de seu livro A República, à causa 

da Poesia – era assim que chamavam a arte literária. Num diálogo que estabelece com 

seu interlocutor Glauco, ele vai discorrendo de forma lógica e racional acerca dessa arte 

e o quanto ela pode ser perigosa, destacando o fato de, fomentando a imaginação de 

forma indevida, despertar no indivíduo o seu elemento mau: 

 

 
Estamos, então, bem fundamentados para não o recebermos num Estado que 

deve ser regido pelas leis sábias, visto que esse indivíduo desperta, alimenta, 

e fortalece o elemento mau da alma e assim arruína o elemento racional, 

como ocorre num Estado que se entrega aos maus, deixando-os tornar-se 

fortes e destruindo os homens mais nobres (PLATÃO, 2004, p. 334).  

 

 

Reclama Platão de sermos, enquanto leitores, induzidos a atitudes que não 

teríamos em situações cotidianas, deixando-nos, pois, iludirmo-nos por ficções danosas 

ao nosso espírito e continua: “E vê ainda que não acusamos a poesia do mais grave dos 

seus malefícios. O que mais devemos recear nela é, sem dúvida, a capacidade que tem 

de corromper, mesmo as pessoas mais honestas, com exceção de um pequeno número” 

(PLATÃO, 2004, p. 335). O que se apresenta como grande malefício para o Mestre 

filósofo, para o seu próprio discípulo, Aristóteles, configura-se num direito do ser:  

  

 
Parece haver duas causas, e ambas devidas à nossa natureza, que deram 

origem à poesia. A tendência para a imitação é instintiva no homem, desde a 

infância. (...) Pela imitação adquire seus primeiros conhecimentos, por ela 

todos experimentam prazer. (...) A causa é que a aquisição de um 

conhecimento arrebata não só o filósofo, mas todos os seres humanos, 

mesmo que não saboreiem durante muito tempo essa satisfação. Sentem 

prazer em olhar essas imagens, cuja vista os instrui e os induz a discorrer 

sobre cada uma e a discernir aí fulano ou sicrano. Se acontece alguém não ter 

visto ainda o original, não é a imitação que produz o prazer, mas a perfeita 
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execução, ou a cor ou outra causa do mesmo gênero. Como nos é natural a 

tendência à imitação, bem como o gosto da harmonia e do ritmo (pois é 

evidente que os metros são partes do ritmo), na origem os homens mais aptos 

por natureza para estes exercícios pouco foram dando origem à poesia por 

suas improvisações (ARISTÓTELES, 2005, p. 30).  

 
 

 Em seu livro Arte poética (2005), Aristóteles discorre sobre a arte literária ser 

um direito inalienável do ser humano. Ele não se posiciona claramente contrário ao seu 

mestre, Platão, apenas reitera a fala deste nas lacunas que deixou sobre o direito à arte 

literária naquilo que tem de útil ao ser humano:  

 

 
Permitiremos até que os seus defensores que não são poetas, mas que amam a 
poesia, falem por ela em prosa e nos demonstrem que não é apenas 

agradável, mas também útil, ao governo dos Estados e à vida humana. E 

iremos ouvi-los com boa vontade, visto que será proveitoso para nós se ela se 

revelar tão útil como agradável. (...) Porém, meu caro amigo, se ela não se 

apresentar assim, faremos como aqueles que se amaram, mas que, tendo 

reconhecido que o seu amor não era proveitoso, se desligam, contrariados, é 

certo, mas se desligam. Também por nós, por um efeito do amor que a 

educação das nossas belas repúblicas fez nascer em nós por essa poesia, 

estaremos dispostos a ver manifestar-se a sua excelência e altíssima verdade. 

No entanto, enquanto não for capaz de justificar-se, escutá-la-emos repetindo, 

como um encantamento que nos previna contra ela, as razões que acabamos 

de enumerar, com receio de cair nesse amor de infância que é ainda o da 
maioria dos homens (PLATÃO, 2004, p. 337-338).  

 

 

A esta época, a Poesia foi banida do Estado, a razão platônica justificava tal 

ato. Segundo ele, uma cidade não se pode deixar tomar por certas ilusões da consciência 

que embotam pelo encantamento. Aberto o desafio de quem fosse admirador das Letras 

Poéticas provar o contrário sobre o seu papel perigoso, muitos foram os autores, como o 

já citado Aristóteles, que tomou tal desafio por seu.  

Num processo diferente dos filósofos clássicos, Roland Barthes, em Aula, trata 

do poder engendrado pelo “discurso da arrogância”. Estabelece que “esse objeto em que 

se inscreve o poder, desde toda eternidade humana, é a linguagem – ou, para ser mais 

preciso, usa expressão obrigatória: a língua” (BARTHES, 2013, p. 12-13). Sendo uma 

imposição que nos obriga a dizer algo, o autor enxerga apenas a Literatura como a 

libertação desse processo opressor:  

 

 
Na língua, portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente. Se 

chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, mas 

também e sobretudo a de não submeter ninguém, não pode então haver 

liberdade senão fora da linguagem. Infelizmente a linguagem humana é sem 

exterior: é um lugar fechado. Só se pode sair dela pelo preço do impossível 
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(...). Mas a nós que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só 

resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça 

salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do 

poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, 

quanto a mim: literatura (BARTHES, 2013, p. 16-17).  

 

 

Quanto ao papel revolucionário que tem a Literatura concordam Barthes e 

Platão; no entanto, aquele vê este papel como justificativa para que usemos a Literatura 

como a que vem para mitigar o poder externo opressor e, para isso, ousa afirmar que 

ela, a Literatura, trabalha exatamente com o realismo: 

 
 

A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, 

há um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, 

antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que 

excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem 

ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que devia ser 

salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. É nesse 

sentido que se pode dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em 

nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente, realista: ela 
é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. (BARTHES, 2013, p. 18-19).  

 

 

Não fixando os saberes, mas, ao contrário, fazendo-os girar, a Literatura lhes 

daria um lugar indireto. Já Platão, no mesmo referido capítulo de sua A República, diz 

ao interlocutor: “Sendo assim, a imitação está longe da verdade. (...) pessoas, tendo 

deparado com imitadores das suas obras, não notando que estão afastadas no terceiro 

grau do real e que é fácil executá-las, porque os poetas criam fantasmas, e não seres 

reais” (PLATÃO, 2004, p. 325-326). A força de representação da Literatura é que nos 

surge como inegável para ambos os autores: “Que não haja paralelismo entre o real e a 

linguagem, com isso os homens não se conformam, e é essa recusa, talvez tão velha 

quanto à própria linguagem, que produz, numa faina incessante, a literatura” 

(BARTHES, 2013, p. 23). 

O ser humano sempre quer mais do que tem e sempre deseja alcançar além das 

suas possibilidades físicas. Existem momentos – coletivos e individuais – na História 

em que se percebe uma maior necessidade de compensação de faltas, principalmente 

quando dogmas religiosos são contestados e não respondem mais aos principais anseios. 

É nesses momentos que a Literatura e, especialmente, a prosa ganham força no espírito 

humano. Ao ler (ou escrever) ficção, o homem se lança ao desconhecido, ao não vivido, 

àquilo que quebra as fronteiras e os limites, as amarras e as algemas. São mentiras que 

alargam a visão do indivíduo sobre sua própria condição e, depois de envolvido, ao 
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terminar o texto, vê-se impelido a continuar sua busca. Por isso, ler e escrever foram 

sempre vistos, por quem detém o poder e quer mantê-lo, como um perigoso exercício de 

liberdade. 

A História do homem não se constrói apenas de fatos datados e fiéis à 

objetividade de suas descrições, mas também dos sonhos, das fantasias, das comoções, 

dos choques, da confusão de sentimentos e aspirações... Enfim, do interdito, do 

pressentido, do intuído que pode muito bem ser captado (e expresso!) pelo homem em 

suas aventuras artísticas. Não haverá nada aí de irreal ou mentiroso, mas de 

aproveitamento do objetivo para revelar o subjetivo.  

Por seu propósito, a Literatura precisa mesmo se distanciar da História. Assim 

disse Mario Vargas Llosa, em seu artigo “A verdade das mentiras”,:  

 

 
Mas quando, no afã de tudo controlar e decidir, um estado arrebata dos seres 

humanos o direito de inventar e acreditar nas mentiras que lhes deem prazer, 

ele se apropria desse direito e o exerce como um monopólio através de seus 

historiadores e censores (...), abolindo um grande centro nevrálgico da vida 

social. Os homens e as mulheres sofrem uma mutilação que empobrece sua 

existência, mesmo que suas necessidades básicas sejam satisfeitas (LLOSA, 

2004, p. 24).  

 
 

 Estamos fadados a sonhar ser e ter mais, mas este é um direito nosso. 

Seríamos (e já o fomos várias vezes!) amputados de parte importante se proibidos de 

desenvolver essa satisfação. Está claro que países e sociedades que não valorizam a arte 

em geral, e a literária em particular, podem desenvolver-se muito bem em outros 

setores, até nos essenciais para a sobrevivência; no entanto,  

 

 
Os homens não vivem somente da verdade; as mentiras também lhes fazem 

falta: as que inventam livremente, não as que lhes são impostas; as que se 

apresentam como o que são, não as contrabandeadas com a roupagem da 
história. A ficção enriquece sua existência, completa-a e, transitoriamente, 

compensa-os dessa trágica condição que é a nossa: a de desejar e sonhar 

sempre mais do que podemos alcançar (LLOSA, 2004, p. 25).  

 

 

Como atividade importante e insubstituível na formação do indivíduo, a 

Literatura não pode ser vista como um hobby ou apenas uma atividade lúdica, mas 

como uma oportunidade. Sendo um denominador comum da experiência humana, a 

Literatura toca o homem com o sentimento de pertencer à coletividade, diante, por 

exemplo, da possibilidade de ler sobre outras épocas e entender (e experimentar) a 

forma de viver de outros homens. Também não tem utilidade imediata, visto que 
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funciona mais como fator subjetivo cujas consequências não são de fácil medição. 

Apesar disso, há pesquisas no campo das ciências que trabalham por provar a também 

utilidade prática do ato de ler ficções literárias, como a que fazem o doutorando David 

Kidd e seu orientador Emanuele Castano na New School for Social Research, em Nova 

Iorque.  Seus estudos apontam para o efeito positivo do ato de ler ficção literária sobre 

os participantes de sua investigação em torno da “Teoria da Mente”:  

 
 

Pesquisadores fizeram a distinção entre a emoção do tipo ToM, a habilidade 

para detectar e entender a emoção alheia, e a cognição do tipo ToM, a 

capacidade para inferir e representar crenças e intenções alheias. A primeira 

habilidade, em particular, está relacionada com a compaixão/empatia, quando 

nosso relacionamento com o outro é positivo, mas a compaixão e a empatia 

também podem se transformar num comportamento antissocial, quando 

aquele relacionamento é negativo. Portanto, nós optamos por semear aquelas 
habilidades e capacidades em nossas crianças. Para tanto, propomos o 

exercício de colocar-se no lugar (social, físico, emocional e psicológico) do 

outro. Pergunta-se à turma: “Vocês acham que ele, ou ela, está feliz ou triste 

por causa de sua ação?”. A questão objetiva encorajar, de modo explícito e 

direto, a turma para compreensão do outro, uma vez que ela já foi exposta às 

mencionadas habilidades e capacidades. Práticas culturais de toda sorte 

podem contribuir para a promoção e refinamento daquelas habilidades e 
capacidades indispensáveis para vida social. Uma de tais práticas, sem 

dúvida, é a leitura literária, e/ou leitura de ficção. (KIDD & CAETANO, 

2013, p. 25, tradução de Vagner Leite Rangel). 
1
 

  

 

A pesquisa se baseia na comparação dos efeitos imediatos causados nas 

relações interpessoais provocadas em quem leu ficção literária, ficção popular, não 

ficção e em quem nada leu. Os resultados baseados em vários testes diferentes levaram 

à conclusão de que os que leram ficção literária estavam mais aptos a perceber nuances 

no outro, a descrever de forma mais detalhada imagens que lhes apresentavam, a ser 

mais sensível às carências de seus interlocutores. Logo, mesmo na ciência, o que pauta a 

Literatura está na ordem do subjetivo, do interno, do não percebido superficialmente. Os 

testes mostraram o que quem lê há algum tempo já sabe de cor – ler literatura 

desenvolve o pensamento criativo e a capacidade de análises mais complexas como a 

interpretação das emoções alheias. Os homens das ciências se predispõem, pois, a 

                                                             
1 Researchers have distinguished between affective ToM (the ability to detect and understand 

others’ emotions) and cognitive ToM (the inference and representation of others’ beliefs and intentions). 

The affective component of ToM, in particular, is linked to empathy (positively) and antisocial behavior 

(negatively). It is thus not surprising that we foster ToM in our children by having them attend to 

the emotional states of others: “Do you think he is happy or sad as a consequence of your action?” 

Such explicit encouragements to understand others usually diminish when children appear to 
skillfully and empathically engage in interpersonal relationships. Cultural practices, though, may function 

to promote and refine interpersonal sensitivity throughout our lives. One such practice is reading fiction 

(KIDD & CAETANO, 2013, p. 25).  
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estudar os efeitos das ficções literárias nos seres, algo que a Literatura já faz há séculos 

– estudar os seres em todas as esferas de sua vida social e íntimo-familiar. 

Os efeitos do contato com a Arte, e em especial com a Literatura, são 

inverificáveis no ato da leitura e do contato, mas a incitação sediciosa que nos perpetra 

tal contato refina-nos para a sensibilidade e tira-nos do lugar de conforto que sempre 

nos tenta ao imobilismo intelectual. Atirar-se à prática de conviver com a Literatura e 

entrar em contato cotidianamente com a ficção fazem-nos melhores entendedores de 

nossa própria vivência, “nos levam e trazem por mundos de fantasia, abrem-nos os 

olhos sobre aspectos desconhecidos e secretos de nossa condição e nos equipam para 

explorar e entender melhor os abismos do humano” (LLOSA, 2004, p. 363). 

Voltando ao ponto de afirmar a Literatura como um direito e considerando que, 

além de manifestação artística, é disciplina escolar, há de se verificar o seu lugar nesse 

contexto e até que ponto é vista realmente como uma disciplina imprescindível para o 

currículo do indivíduo. A Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, prevê uma série de normas para a regulamentação do 

Ensino Médio, segmento que tem a Literatura como parte integrante da grade curricular. 

A maioria dessas normas corrobora com uma preocupação acerca do desenvolvimento 

do educando. Curiosamente, não vemos o termo “Literatura” em momento algum do 

documento, mas apenas referência à Língua Portuguesa ou à comunicação e à 

linguagem. Faz-se necessário que os pesquisadores universitários também tomem como 

objeto de estudo as normas que regem a Literatura na Educação Básica. É fato que os 

alunos chegam despreparados na Universidade tanto em matéria de escrita quanto de 

competência leitora. Sobre como se deve agir, nesse caso, comenta Perrone-Moisés, em 

seu texto “Literatura para todos”, publicado na revista Literatura e sociedade (2006),   

 

 
Para fazer algo a respeito, seria necessário que os docentes universitários 

saíssem um pouco de suas pesquisas pessoais e preocupações corporativistas 

para se interessarem pelo que ocorrem no âmbito oficial e regulador do 

ensino. Ora, para ficar apenas em minha área, quantos de nós, professores de 

línguas e literatura, lemos com atenção os pareceres e decretos que resultam 

nas diretrizes nacionais do MEC para o ensino secundário de língua e 

literatura? É fato que as diretrizes são apenas conselhos e sugestões, e não 

são elas que determinam, em última instância, o que ocorre nas milhares de 

escolas e salas de aula no país. Mas, se elas não são lidas pelos universitários 

(a não ser por aqueles que participam das comissões que as elaboram), elas 

são recebidas pelos diretores de escolas e pelos professores do secundário, 
como emanando de instâncias supostamente mais competentes, e acabam 

tendo efeito na prática didática cotidiana (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 19).  
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A autora chama a atenção para a inércia dos educadores brasileiros que veem a 

Literatura ser retirada das grades de currículo como disciplina: “Em 2000, na França, a 

ameaça da retirada do ensino literário tradicional dos currículos do ensino médio 

ocasionou nada menos que a queda do ministro da educação” (PERRONE-MOISÉS, 

1996, p. 19-20). Veremos aqui que a Literatura, nos últimos tempos, esteve em questão 

e isso fica claro nas documentações oficiais de Ensino Médio em que ora figura como 

disciplina, ora como tema transversal, ora como parte integrante de uma área de 

conhecimento (Linguagens, códigos e suas tecnologias) em que parece de menor 

importância pela abordagem. Demo-nos a conhecer os principais textos acerca do 

assunto, ensino de Literatura como formação do indivíduo, mas não vimos a mesma 

preleção cuidadosa em muitos documentos que regem a Educação Básica. “As diretrizes 

do MEC não são as causas dessa ameaça [à Literatura]; são sintoma” (PERRONE-

MOISÉS, 2006, p. 27). 

 A LDB marca como direito do aluno do Ensino Médio o seguinte tópico: 

o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico (LDB, capítulo 35, 

inciso III, 1996). Diante de tal inciso, pode-se perceber a importância da Literatura para 

o cumprimento deste direito. Sem a leitura regular, não há formação ética, autonomia 

intelectual ou desenvolvimento do pensamento crítico.  Segundo Mario Vargas Llosa, a 

leitura de literatura é  

 

 
um dos mais enriquecedores afazeres do espírito, como uma atividade 

insubstituível para a formação do cidadão numa sociedade moderna e 

democrática, de indivíduos livres, e que, por isso mesmo, deveria ser 

inculcada nas famílias desde a infância e fazer parte de todos os programas 

de educação como uma disciplina básica (LLOSA, 2004, p. 359). 

 

 

Dito isso, esse autor crê, pois, que a Literatura não deveria ser privilégio 

apenas para os mais velhos estudantes, mas deveria figurar em todo o processo 

educativo. Infelizmente, não é o que se vê nos documentos que regem essa disciplina. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN’s), publicados 

primeiramente em 1997 e, mais tarde, revisados em 2000 pelo Ministério da Educação, 

incorporaram a Literatura nos estudos de gêneros textuais e leitura com a intenção de 

propor uma nova abordagem em que não prevalecesse o ensino da historiografia 

literária. Após isso, outros documentos foram publicados, dentre eles, as Orientações 
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Curriculares para o Ensino Médio, em 2006, que pôs a literatura novamente no patamar 

de disciplina, mas com tópicos de conteúdo descritos como “de apoio”, ou seja, apesar 

da aparência curricular, ela ainda continuaria à sombra do ensino de gêneros e leitura. 

Isso significa que o lugar da Literatura no Ensino Médio vem flutuando e, assim, sendo 

questionado e, em extensão, vem sendo questionada também a sua função na escola. Se 

em tempos passados as atribuições a ela eram claras (consolidadora do conhecimento da 

língua e responsável pelo imaginário nacional), agora há de se refletir melhor qual é o 

seu papel. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) surgem como uma forma de 

delimitar o que havia sido postulado na LDB para cada área do conhecimento. Esta lei 

apresentava como uma das normas a regulamentação do ensino de forma generalizante, 

mas acompanhada de uma brecha para que as instituições tivessem autonomia para 

também organizar seus anseios pedagógicos. Os PCN’s propõem objetivos comuns aos 

segmentos da Educação Básica nas diversas áreas, no caso estudado aqui, a das 

Linguagens e suas Tecnologias. Em se tratando da Língua Portuguesa, um dos 

primeiros tópicos já diz respeito ao direito que tem o aluno de não ser negligenciado no 

ensino da Língua para que possa ter autonomia em seu uso e assim, de forma 

democrática, participar efetivamente da sociedade em que está inserido: 

 

 
O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 

acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 

visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo 

comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 

função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos 

saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 

inalienável de todos (PCN, 1997, p. 16). 

 

 

Reconhece-se inicialmente a necessidade de o aluno entrar em contato com os 

diversos gêneros para que possa responder às demandas, contemporâneas 

principalmente, de textos múltiplos e diversos em vários contextos diferentes. Há, 

segundo o documento, de se criarem condições para que o educando possa habituar-se a 

estar em situações em que se teste seu conhecimento da padronização relativamente 

estável dos gêneros e, assim sendo, seja capaz de fazer as escolhas discursivas 

adequadas a cada situação comunicativa.  
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Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania 

precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz 

da linguagem que satisfaça necessidades pessoais — que podem estar 

relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de 

informação, ao exercício da reflexão. De modo geral, os textos são 

produzidos, lidos e ouvidos em razão de finalidades desse tipo. Sem negar a 

importância dos que respondem a exigências práticas da vida diária, são os 

textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas 

de pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena 
participação numa sociedade letrada (PCN, 1997, p. 21). 

 

 

Apesar de falar na citação anterior em formas elaboradas e abstratas de 

pensamento, ainda não se tocou no termo “literário” ou “literatura”. Até aqui temos 

afirmado que é esse tipo de leitura que melhor propicia a abstração de ideias e o 

entendimento das formas mais complexas. Os PCN’s reconhecem, pois, o que é típico 

do exercício de ler-se literatura – a complexidade do pensamento – como condição 

imprescindível para a democracia e para o ensino de Língua Portuguesa. Podemos 

inferir, pois, que, se cremos que é a Literatura que melhor forma nesse sentido, ela é sim 

um direito a ser defendido. 

Em 2000, houve uma revisão dos PCN’s publicados em 1997. Nessa revisão, 

quando se estabelece o sentido do aprendizado na área das Linguagens, surge a seguinte 

afirmação: “No mundo contemporâneo, marcado pelo apelo informativo imediato, as 

reflexões sobre as linguagens e seus sistemas, que se mostram articulados por múltiplos 

códigos, e sobre os processos e procedimentos comunicativos é mais que uma 

necessidade” (PCN, 2000, p. 6). A reflexão mais aprofundada é descrita, então, como 

uma necessidade, ou seja, vai além do direito. É uma garantia de uma participação ativa 

do educando. Apesar disso, nesse documento, o que se tem é a Literatura como mais 

uma das expressões textuais a fazer parte do repertório do aluno. A preocupação 

premente é que ele possa reconhecer as especificidades do gênero literário, como o 

poema ou a peça teatral, para entender o diálogo que se trava com o contexto histórico e 

social no qual ele foi produzido.  

 

 
O estudo dos gêneros discursivos e dos modos como se articulam 

proporciona uma visão ampla das possibilidades de usos da linguagem, 

incluindo aí o texto literário. Em uma situação de ensino, a análise da origem 

dos gêneros e tempos, no campo artístico, permite abordar a criação das 

estéticas que refletem no texto, o contexto do campo de produção, as escolhas 

estilísticas, marcadas de acordo com as lutas discursivas em jogo naquela 
época/local, ou seja, o caráter intertextual e intratextual (PCN, 2000, p. 8). 
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O foco maior de proposta de trabalho é interdisciplinar, ou seja, que o aluno 

possa perceber os denominadores comuns de textos de várias áreas diretas e indiretas e, 

a partir disso, estudar as especificidades de cada uma. Além disso, o documento se 

embasa numa discussão que toca a questão de o aluno ser conduzido a pensar por si 

mesmo, a fazer suas próprias escolhas, a ser colocado no cerne de discussões que 

confrontem diferentes pontos de vista e que ele entenda os motivos que geram cada um 

desses pontos de vista para que possa construir o próprio.  

 

 
O gostar ou não de determinada obra de arte ou de um autor exige antes um 

preparo para o aprender a gostar. Conhecer e analisar as perspectivas 

autorizadas seria um começo para a construção das escolhas individuais 

(PCN, 2000, p. 9). 

 
 

A LDB de 1971 trazia as matérias Língua Portuguesa, Literatura e Redação 

separadas. Elas se aglutinaram na de 1996. Há uma explicação para isso no documento 

dos PCN’s de 2000:  

 

 
O que deveria ser um exercício para o falar/ler/escrever melhor se transforma 

em uma camisa de força incompreensível. Os estudos literários seguem o 

mesmo caminho. A história da literatura costuma ser o foco da compreensão 

do texto; uma história que nem sempre corresponde ao texto que lhe serve de 

exemplo. O conceito de texto literário é discutível. Machado de Assis é 

literatura, Paulo Coelho não. Por quê? As explicações não fazem sentido para 

o aluno (PCN, 2000, p. 16). 
 

 

Embora haja generalizações, o que se discute é o papel da Literatura na sala de 

aula e que ela não deveria vir desvinculada das aulas de Língua, Linguagem e 

Expressão e Comunicação; ela faria parte de um todo significativo que intenciona 

equipar o aluno para a interação social. Tentando solucionar um problema, incorreu-se 

em outro – o apagamento do ensino de Literatura na escola. Um fato é dar importância 

ao texto e a seu contexto histórico-social; outro é deixar o texto literário em segundo 

plano no contexto educacional ou dar-lhe o mesmo valor dos textos não literários para a 

formação do indivíduo.  

O problema só tende a crescer se o ensino de Literatura continuar pautado, 

como afirmou Todorov, em uma maneira ascética de lecionar (2014, p. 31). O objetivo 

em se estudar essa disciplina na escola é fazer com que o aluno entre em contato com os 

textos e com os sentidos que se pode depreender deles. A história dos movimentos 

literários ou o estudo da estrutura e teoria têm de servir a esse propósito, e não podem 
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ser um fim em si mesmo. Tzvetan Todorov é um filósofo e linguista búlgaro radicado 

em Paris e, em seu livro A literatura em perigo (2014), chamou a atenção para o risco 

que existe em centralizar o ensino de Literatura a uma periodização rígida em que a 

leitura do texto fique em segundo plano:  

 

 
É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente subjetivo 

do aluno, mas diz respeito a um trabalho de conhecimento. Portanto, para 

trilhar esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender os fatos da história 

literária ou alguns princípios resultantes da análise estrutural. Entretanto, em 

nenhum caso o estudo desses meios de acesso pode substituir o sentido da 

obra, que é o seu fim (TODOROV, 2014, p. 31).  

 

 

A função então de uma aula de Literatura seria centrar-se nos significados do 

texto e usar a historiografia e a teoria literária. Às vezes, vemos o contrário em muitos 

casos: o texto servindo de pretexto exclusivamente para obterem-se informações sobre 

estilos de época e características do autor ou até mesmo para o estudo das regras 

gramaticais. O contato com uma linguagem esteticamente trabalhada por um autor cujo 

estilo revela informações sobre seu contexto histórico é algo que a análise de um texto 

literário pode realmente propiciar. A questão é que toda essa possibilidade de 

adquirirem-se conhecimentos múltiplos parte da análise do texto literário e não da 

memorização das características de um movimento ou de um escritor.  

Em contrapartida, no intuito de integrar a Literatura à área de leitura, lançou-

se, nos postulados dos PCN’s, sobre a disciplina, uma nuance de desimportância, como 

se ela apenas compusesse uma lista de gêneros a serem estudados.  

Em outro momento, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

citam a Literatura de forma indireta ao apregoar que dar espaço para a verbalização da 

representação social e cultural seria um grande passo para a sistematização da 

identidade de grupos que sofrem processo de deslegitimação social. O aluno poderá 

reconstruir sua autoestima ao aprender a conviver com as diferenças, reconhecê-las 

como legítimas e saber defendê-las em espaço público. Indica a Literatura como um 

bom exemplo do simbólico verbalizado. Exemplifica com Guimarães Rosa, que teria 

procurado no interior de Minas Gerais a matéria-prima de sua obra: cenários, modos de 

pensar, sentir, agir, de ver o mundo, de falar sobre o mundo, uma bagagem brasileira 

que resgata a brasilidade. Indo às raízes, devastando imagens preconceituosas, legitimou 

acordos e condutas sociais, por meio da criação estética (BRASIL: PCN/Ensino Médio, 

2000, p. 20). Contudo, a criação estética em Guimarães Rosa extrapola qualquer 
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intencionalidade pragmática, como esta de desfazer visões preconceituosas. É um 

mundo completamente outro e o mesmo simultaneamente que se apresenta ao leitor e 

excede as intenções práticas de aprendizado pura e simplesmente. São as mentiras que 

revelam a verdade, é a possibilidade de autodescoberta e de vivências que excedem a 

vida que se tem, é o lançar-se num meio que nos modificará e não terá retorno. O aluno 

tem o direito de ter a Literatura como um dos pilares de sua formação enquanto 

indivíduo. Antonio Candido, sociólogo e professor de Literatura, afirmou em seu texto 

“O direito à literatura”:  

 

 
Ela [a literatura] é uma necessidade universal imperiosa, e porque fruí-la é 
um direito das pessoas de qualquer sociedade, desde o índio que canta as suas 

proezas de caça ou evoca dançando a lua cheia, até o mais requintado erudito 

que procura captar com sábias redes os sentidos flutuantes de um poema 

hermético. Em todos esses casos ocorre humanização e enriquecimento, da 

personalidade e do grupo, por meio de conhecimento oriundo da expressão 

submetida a uma ordem redentora da confusão (CANDIDO, 1995, p. 179-

180).  

 

 

 Por englobar o lúdico, linguagens plurissignificativas, poeticidade, esquece-se 

(ou não se sabe mesmo) que a Literatura, assim como a Arte em geral, compõe a 

formação do ser humano. Portanto, além de objeto artístico e estético a que todos têm 

direito, atua como condição de humanização, propiciando ao aluno, no caso, uma maior 

capacidade de autoconhecimento. Ainda segundo Antonio Candido, essa humanização 

consiste em possuir como traços “o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar 

nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 

seres, o cultivo do humor” (1995, p. 180). Viver as experiências da ficção torná-lo-ia 

mais preparado para as suas próprias experimentações. Sobre isso, afirma ainda 

Todorov, 

 

 
Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem 

espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajudar a viver. Não é mais o caso 

de pedir a ela, como ocorria na adolescência, que me preservasse das feridas 
que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais; em lugar de excluir as 

experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que se colocam em 

continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las. 

Não creio ser o único a vê-la assim. Mais densa e mais eloquente que a vida 

cotidiana, mas não radicalmente diferente, a literatura amplia o nosso 

universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo 

(TODOROV, 2014, p. 23). 
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Em dado momento, há uma constatação de que à leitura dos PCN’s pode seguir 

uma interpretação de que a Literatura, entre outras coisas, não está presente nas 

propostas do documento. Em seguida, justifica-se dizendo que o que está em pauta é o 

trabalho com a linguagem:  

 

 
Ao ler este texto, muitos educadores poderão perguntar onde está a literatura, 

a gramática, a produção do texto escrito, as normas. Os conteúdos 

tradicionais foram incorporados por uma perspectiva maior, que é a 

linguagem, entendida como um espaço dialógico, em que os locutores se 

comunicam. Nesse sentido, todo conteúdo tem seu espaço de estudo, desde 

que possa colaborar para a objetivação das competências em questão (PCN, 

2000, p.23). 

 
 

O foco maior dos PCN’s é, pois, o trabalho com as diversas linguagens dos 

textos, e objetiva apontar estratégias para possibilitar a maior proficiência leitora dos 

alunos e maior autonomia deles para a escrita. Isso é um direito. O que muitos teóricos, 

aos quais se atém esta pesquisa, indicam com clareza é que o texto literário possibilita 

esse trabalho e maior proficiência e autonomia. Se antes a Literatura era uma disciplina 

que se fundamentava na historiografia ou na valorização do cânone numa perspectiva 

quase pessoal, como apontam fragmentos dos PCN’s, era o caso de aboli-la enquanto 

cátedra escolar? Era o caso de tirar-lhe a autonomia e transformá-la em praticamente 

tema transversal ou conteúdo a ser ministrado apenas se tiver função de melhora na 

proficiência discursivo-linguística? A forma como era ensinada a Literatura limitava-a, 

mas mostrar-se simplista quanto aos seus papéis na formação do indivíduo é uma forma 

grosseira de sonegar tal conhecimento ao aluno. Onde pôr a dimensão humanística que 

lhe é própria, além da fruição e criação estética? Há substituição possível? Ou mais: há 

como abster-se disso sem perdas imensuráveis?  

Dando continuidade à discussão à luz dos documentos oficiais, o MEC 

apresentou a revisão dos PCN’s com os PCN’s+, em 2002, e também com as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, em 2006. Nos PCN’s+, trouxe à tona a 

discussão do papel da Literatura na sala de aula, mas com muitas informações que 

traziam novamente a historiografia literária para o centro do trabalho. Nas Orientações 

Curriculares, percebe-se a volta de uma preocupação com o lugar que a Literatura ocupa 

e/ou deveria ocupar na escola e a organização de uma resposta aos PCN’s+ que, no 

intuito de trazer a Literatura de volta a um lugar de destaque, cometeu várias 

imprecisões e simplificações em seus conceitos, como reduzi-la à fruição e deleite e 
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orientar os docentes a aceitar tudo que parta do aluno/interlocutor como forma de juízo 

de valor válido de uma obra literária.  As Orientações parecem valorizar uma discussão 

mais amadurecida. Há uma parte do documento totalmente voltada a esta questão. O 

sumário traz como título da parte 2 “Conhecimentos de Literatura” e, em seguida, diz na 

Introdução “Por que a literatura no ensino médio?”, voltando-se, a partir daí, aos 

seguintes questionamentos: A formação do leitor: do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio; A leitura literária; A importância do leitor; Que leitores somos; Formação do 

leitor crítico na escola; Possibilidades de mediação; O professor e a seleção dos textos; 

O professor e o tempo; O leitor e o espaço. Isso já aponta uma releitura sobre o 

“segundo plano” a que foi relegada a disciplina no documento anterior. Numa tentativa 

de refazer o discurso, a parte destinada à Literatura já se inicia com a mea culpa: “As 

orientações que se seguem têm sua justificativa no fato de que os PCN’s do ensino 

médio, ao incorporarem no estudo da linguagem os conteúdos de Literatura, passaram 

ao largo dos debates que o ensino de tal disciplina vem suscitando, além de negar a ela a 

autonomia e a especificidade que lhe são devidas.” (BRASIL, 2002). O texto literário, 

está claro, é também um discurso, mas não poderia ter o mesmo tratamento na escola 

que os de outras esferas em que o trabalho criativo e estético e os interditos, os 

subentendidos, as ambiguidades não se impõem como condição imanente.  

Depois de apresentar os conceitos etimológicos do termo Literatura, de 

contrapô-los ao de Trabalho, de exemplificar a visão popular de Arte através de um 

depoimento de uma mãe de aluno do Ensino Médio e de discorrer sobre as causas do 

aniquilamento do humano pelas imposições da modernidade, o documento, enfim, surge 

com a ideia de Ensino da Literatura (Arte) como direito:  

 

 
Nesse mundo dominado pela mercadoria, colocam-se as artes inventando 

“alegriazinha”, isto é, como meio de educação da sensibilidade; como meio 

de atingir um conhecimento tão importante quanto o científico – embora se 

faça por outros caminhos; como meio de pôr em questão (fazendo-se crítica, 
pois) o que parece ser ocorrência/decorrência natural; como meio de 

transcender o simplesmente dado, mediante o gozo da liberdade que só a 

fruição estética permite; como meio de acesso a um conhecimento que 

objetivamente não se pode mensurar; como meio, sobretudo, de humanização 

do homem coisificado: esses são alguns dos papéis reservados às artes, de 

cuja apropriação todos têm direito. Diríamos mesmo que têm mais direito 

aqueles que têm sido, por um mecanismo ideologicamente perverso, 

sistematicamente mais expropriados de tantos direitos, entre eles até o de 

pensar por si mesmos (ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O 

ENSINO MÉDIO, 2006, p.53). 
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O documento de 2006 ainda reitera a lei de 1996, quando diz que “O ensino de 

Literatura (e das outras artes) visa, sobretudo, ao cumprimento do Inciso III dos 

objetivos estabelecidos para o ensino médio pela referida lei” (ORIENTAÇÕES 

CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO, 2006, p.53), lembrando que o Inciso III 

dizia que um dos objetivos a serem alcançados para o sucesso escolar era 

“aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (LDB, 1996). 

Reitera-se, assim, a necessidade de abdicar-se da memorização de fatos, estilos, escolas 

literárias para valorizar o que chamam de “letramento literário”. Termo emprestado da 

Linguística e usado pela primeira vez no Brasil em 1986 por Mary Kato, linguista, 

pesquisadora e professora aposentada da Universidade Estadual de Campinas, no livro 

No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, “letramento” designa uma série 

de procedimentos para o educando ir adquirindo autonomia que vai além do ler apenas, 

e sim perpasse o entendimento e fruição dos textos que tem em mão. Numa tentativa de 

trazer à causa os docentes de Ensino Médio, o documento dá um tom de urgência a essa 

empreitada de nova alfabetização: “faz-se necessário e urgente o letramento literário: 

empreender esforços no sentido de dotar o educando da capacidade de se apropriar da 

literatura, tendo dela a experiência literária” (ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

PARA O ENSINO MÉDIO, 2006, p.55).  

Dito isso, é fato, pois, ser a Literatura um direito. Nas próprias Orientações 

Curriculares, inicia-se a partir daí outro rumo para a discussão: como se portar o 

professor de Literatura em aula? Deve permanecer no tradicionalismo e elencar os 

autores canônicos e negar tudo que seja externo a eles? Ou, pelo contrário, aceitar as 

publicações mais populares num jogo intertextual e interdiscursivo entre as várias 

manifestações artísticas e os autores da Literatura?  

Existe um campo econômico bastante lucrativo para as editoras na escola, 

especialmente no Ensino Fundamental. É neste momento que os jovens tendem a se 

tornar leitores e desenvolvem com mais fixidez o gosto pela leitura. O livro entra na 

escola atendendo a um esquema de acesso ao jovem, que envolve várias dinâmicas: as 

críticas, os prêmios, as estratégias das editoras, os crivos dos bibliotecários e dos 

professores, etc. O que se deve evitar é que esse vínculo iniciado neste segmento se 

perca no próximo:  
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Constata-se, de maneira geral, na passagem do ensino fundamental para o 

ensino médio, um declínio da experiência de leitura de textos ficcionais, seja 

de livros da Literatura infanto-juvenil, seja de alguns poucos autores 

representativos da Literatura brasileira selecionados, que aos poucos cede 

lugar à história da Literatura e seus estilos. Percebe-se que a Literatura assim 

focalizada – o que se verifica sobretudo em grande parte dos manuais 

didáticos do ensino médio – prescinde da experiência plena de leitura do 

texto literário pelo leitor. No lugar dessa experiência estética, ocorre a 

fragmentação de trechos de obras ou poemas isolados, considerados 
exemplares de determinados estilos, prática que se revela um dos mais graves 

problemas ainda hoje recorrentes (ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

PARA O ENSINO MÉDIO, 2006, p.63). 

 

 

O documento se propõe claramente, a partir daí, a esclarecer como o ensino de 

Literatura tem deixado a desejar a partir do momento em que, com a justificativa de 

tornar mais palatável a leitura literária, troca a chamada “Literatura difícil” pela “fácil” 

ou limita o estudo a informações externas aos textos e às obras ou, ainda, adota o 

resumo e a paráfrase, por exemplo, das obras originais no lugar destas para “facilitar” a 

vida do aluno. Os livros didáticos também são de vital importância no processo de 

aquisição pelo gosto da leitura literária e não poderiam, como muitos o fazem, 

desempenhar um papel contrário, engessando o estudo da Literatura a partir da ênfase 

na historiografia e na análise de fragmentos descontextualizados das obras. Nesse caso, 

cabe o professor nortear-se além do material didático e lançar mão de seu próprio 

repertório responsável por sua formação para compartilhar experiências de leitura com 

seus alunos. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO, 2006, p. 

64-65.)  

A escola também propicia a troca de experiência, a partilha de informações e 

de impressões. Em outras manifestações artísticas, como o cinema e o teatro, a troca se 

dá muitas vezes no ato da apresentação; no entanto, comumente, o contato com a 

Literatura se dá individualmente. Os professores, ao programarem suas aulas, poderiam 

norteá-las para essa interação, não necessariamente transformando-as em clubes de 

leitura, mas num momento prazeroso pela descoberta de impressões identitárias do 

grupo e outras que individualizam cada leitor. Também sobre isso discorre o 

documento:  

 

 
é possível compartilhar impressões sobre o texto lido (a escola também 

poderia propiciar essas oportunidades), agimos do mesmo modo como 

quando acabamos de assistir a um filme: evidenciamos a particularidade de 

nossas leituras com apreciações individualizadas sobre personagens, 

narradores, enredo, valores, etc., emitimos o nosso ponto de vista, nossas 

impressões sobre vários aspectos da leitura − todas elas legítimas, portanto 
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(ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO, 2006, 

p.68). 

 

 

Partindo, pois, do que os documentos oficiais tornam legítimo como ensino de 

Literatura, pode-se iniciar a análise dos autores que já se debruçaram sobre a questão, 

comecemos estabelecendo um paralelo que pode vir a responder a uma primeira 

pergunta: a Literatura é um direito (e uma necessidade) por que, através dela, pode-se 

transformar o mundo?   

A literatura é, segundo Maurice Blanchot, autor do texto “Literatura e o direito 

à morte”, tão mais que qualquer projeto determinado e engajado que não é possível nem 

mensurá-la nem conceituá-la. A cada texto nova concepção de literatura. Ela é o 

fomento, a discussão, o debate, a pergunta. É perda de tempo tentar responder. Mais 

vale o trabalho da “pena” (caneta).  

Se toda literatura é ficção, seria, segundo Blanchot, pretensão achar que o texto 

escrito, na realidade literária, tem o poder de configurar-se numa mudança devido à 

maestria de quem o escreveu. Segundo Nietzsche, se a verdade é “um exército móvel de 

metáforas, metonímias, antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações 

humanas (...) realçadas poética e retoricamente, (...) e que parecem a um povo (...) 

canônicas” (NIETZCHE, 1999, p. 57), imagine então a linguagem, a forma de o homem 

negar e forjar a verdade, que não corresponde nem à materialidade concreta do signo 

nem à realidade essencial que evoca.  

A possibilidade de tudo concedida ao escritor lhe gera provavelmente um largo 

vazio nos hiatos que intermedeiam suas produções e isso, provavelmente, lhe instiga a 

continuar escrevendo mesmo tendo a certeza do seu esvaziamento inevitável ao fim e 

também do desaparecimento do que escreveu. E, quanto ao leitor, não se escreve para 

ele, muito menos para agradar-lhe ou transformá-lo. O livro que se propõe a isso, 

segundo Blanchot, não faz diferença alguma, malogra. O leitor procura no livro não 

identificar-se ou edificar-se, mas reconhecer outra voz, outro ser que não ele. A relação 

do escritor com o leitor é desconcertante porque este se interessa por uma obra que 

aquele não mais conhece. “Para ele a obra desapareceu, ela se torna a obra dos outros, a 

obra em que eles estão e ele não está, um livro que toma seu valor de outros livros, que 

é original se não se parece com os outros, que é compreendido porque é o reflexo dos 

outros” (BLANCHOT, 2011, p. 316). Neste ínterim, a Literatura se configura como um 

direito pois é uma oportunidade de humanização ainda mais quando reconhecemos essa 
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outra voz, criada por um outro ser, e que só se materializa no contato com o leitor. Ler 

Literatura se transforma numa necessidade, mas ela só é percebida no próprio ato de ler. 

Podemos passar, sim, a vida sem termos noção de que essa necessidade se criaria em 

nós. Bastaria não ter contato com a Literatura.  

Por outro viés, Sartre já vê a Literatura como possibilidade sim de 

transformação do mundo, diferente de Blanchot. O próprio título da obra que estamos 

analisando de Sartre – Que é a Literatura? – é constituído pela pergunta chave também 

desta pesquisa. É como ver na própria interrogação a especificidade dessa arte.  

Sartre, como Banchot, também ressalta a negação que se pressupõe do ofício 

do artista – que anula a existência para ressignificá-la: “Mas um canto de dor é ao 

mesmo tempo a própria dor e uma outra coisa que não a dor. Ou, se se quiser adotar o 

vocabulário existencialista, é uma dor que não existe mais, é uma dor que é” (SARTRE, 

2006, p. 12). Sartre considera a ambiguidade da poesia, deixando a seu cargo 

praticamente quase toda a incumbência da função estética, enquanto Blanchot vê toda a 

literatura como ambígua. Para aquele, o poeta está fora da linguagem e o prosador a tem 

como extensão, prolongamento de si mesmo. Nietzsche considera a linguagem uma 

convenção; Sartre não trata disso, mas do que fazer com ela. Para Blanchot, baseado no 

fato de ser a negação do signo, e sua subsequente recriação, a especificidade da 

Literatura, o engajamento seria um engodo. Sartre reconhece essa impossibilidade, mas 

apenas na poesia:  

 

 
quando vaza suas paixões em seu poema, deixa de reconhecê-las; as palavras 

se apoderam delas, ficam impregnadas por elas e as metamorfoseiam; não as 

significam, mesmo aos seus olhos. (...) Como esperar que o poeta provoque a 

indignação ou o entusiasmo político do leitor quando, precisamente, ele o 

retira da condição humana e o convida a considerar, com os olhos de Deus, o 

avesso da linguagem? (SARTRE, 2006, p. 18). 

 
 

Em contrapartida, para Blanchot, sendo a negação a lei e a verdade da 

literatura, o escritor “Se renunciar a isso para se ligar definitivamente a uma verdade 

exterior, cessa de ser literatura, e o escritor que ainda pretende sê-lo entra em outro 

aspecto da má-fé” (BLANCHOT, 2011, p. 320). Essa característica, não seria, portanto, 

verificável apenas na poesia.  

 

 
A literatura é a linguagem que se faz ambiguidade. A língua comum não é 
obrigatoriamente clara, nem sempre diz o que diz, o mal-entendido é também 

um dos seus caminhos. Isso é inevitável, só falamos fazendo da palavra um 
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monstro de duas faces, realidade que é presença material, e sentido que é 

ausência ideal. Mas a língua comum limita o equívoco. (...) Na literatura, a 

ambiguidade é como entregue aos seus excessos pelas facilidades que ela 

encontra, e esgotada pela extensão dos abusos que pode cometer 

(BLANCHOT, 2011, p. 348). 

 

 

Para Sartre, o prosador tem de estar a serviço de uma causa e as palavras são a 

ferramenta para que isso seja possível. A sua obra tem uma utilidade prática, funcional, 

apresenta um objetivo claro e determinado: “A prosa é utilitária por essência; eu 

definiria de bom grado o prosador como um homem que se serve das palavras” 

(SARTRE, 2006, p. 18). À visão de ambos os críticos, escrever é um ato de 

desvendamento, mas, para Blanchot, não é uma atitude racional, posto que é uma reação 

de deslocamento – o autor escreve desvendando a si mesmo e revelando a si mesmo 

quem é. Já para Sartre, é uma escolha prévia, está subentendido um projeto. Reconhece 

que há muitas motivações que levam alguém a escrever, mas têm de ter consciência de 

seu importante papel de “desvendante” das “coisas” apesar de elas existirem sem os 

escritores. “Mas desde já podemos concluir que o escritor decidiu desvendar o mundo 

especialmente o homem para os outros homens, a fim de que estes assumam em face do 

objeto, assim posto a nu, a sua inteira responsabilidade” (SARTRE, 2006, p. 21). Há, 

pois, todo um planejamento para escrever e um árduo trabalho pela frente sem espaço 

para o misticismo da inspiração. Planejar o que escrever é uma ideia, como já vimos, 

totalmente refutada por Blanchot e com ele concorda Barthes, em seu artigo A morte do 

autor, de 1968:  

 

 
o escritor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto; não é, de forma 

alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua escritura, não é 

em nada o sujeito de que o seu livro fosse o predicado; outro tempo não há 
senão o da enunciação, e todo texto é escrito eternamente aqui e agora 

(BARTHES, 2012, P. 61). 

 

 

Mesmo admitindo que, no futuro, estudiosos explicarão (e simplificarão) a obra 

passada até deturpando-a, Sartre prega que o escritor vivo não se pode refutar à difícil 

tarefa do engajamento mesmo que o desdigam um dia quando já estiver morto e não 

poderá mais negar ou afirmar nada. O leitor tem, portanto, função primordial, pois a 

obra existe a partir dele. O escritor, sabedor de toda obra, não pode mais ter as emoções 

que se esperam de quem leia. Não há surpresas, nem interação. Por isso, o escritor não 

escreve para si. Ele projetou uma atividade dirigida, criou os mecanismos de produção, 

tornou a criação inessencial e a si mesmo essencial; logo, não pode se ler, mesmo 



 

33 
 

depois de muito tempo – no tempo, segundo Blanchot, do desaparecimento. A operação 

entre autor e leitor se dá num processo dialético: “É o esforço conjugado do autor com o 

leitor que fará surgir esse objeto concreto e imaginário que é a obra do espírito. Só 

existe arte por e para outrem” (SARTRE, 2006, p. 37). Julien Benda, crítico a quem 

Sartre se posiciona contrário, escrevia defendendo um compromisso da literatura com os 

valores eternos. Sartre refuta isso veementemente: “Seria possível supor (...) que ele 

aceitasse passar a vida contemplando a Verdade, a Beleza e o Bem eternos, quando 90% 

dos negros do Sul estão praticamente privados do direito do voto?” (SARTRE, 2006, p. 

62) e compromete a literatura com outra causa: apelando à transformação social através 

do diálogo direto com o alvo – o leitor. “Escrever é apelar ao leitor para que este faça 

passar à existência objetiva o desvendamento que empreendi por meio da linguagem” 

(SARTRE, 2006, p. 39). O leitor tem de ser atingido e, importante, não é uma tábua 

rasa, já vem determinado social e historicamente, mas o apelo não tem de render-se ao 

determinismo. “O escritor dá à sociedade uma consciência infeliz, e por isso se coloca 

em perpétuo antagonismo com as forças conservadoras, mantenedoras do equilíbrio que 

ele tende a romper” (SARTRE, 2006, p. 65). Existirão lacunas oriundas das elipses 

próprias da linguagem dos interlocutores, mas elas serão desfeitas pelo contexto visto 

numa obra escrita para contemporâneos e seres de interesses comuns.  

Quanto à ideia de determinismo para o qual não se pode totalmente convergir a 

Literatura, concorda Alfredo Bosi, em seu Literatura e resistência. Segundo ele, a 

Literatura reflete o seu próprio ritmo dialético, mas não teria condições de acompanhar 

o Tempo Histórico e nem se quer isso para não se correr o risco de fazer submergir essa 

manifestação artística na história dos costumes ou das ideias. 

 

 
Os escritos de ficção, objeto por excelência de uma história da literatura, são 

individuações descontínuas do processo cultural. Enquanto individuações, 

podem exprimir tanto reflexos (espelhamentos) como variações, diferenças, 

distanciamentos, problematizações, rupturas e, no limite, negações das 
convenções dominantes no seu tempo (BOSI, 2002, p. 10). 

 

 

Para Blanchot, “o apelo do autor ao leitor é apenas um apelo vazio, 

expressando somente o esforço de um homem, privado do mundo, para voltar ao 

mundo, mantendo-se discretamente na sua periferia;” (BLANCHOT, 2011, p. 326). A 

esse leitor determinado, para Sartre, o apelo jamais será vazio, pois escrever é um 
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projeto de superação e contar com a generosidade do público escolhido é uma tentativa 

de romper com o meio opressor numa clara atitude marxista:  

 

 
a literatura em ato só pode igualar-se à sua essência plena numa sociedade 

sem classes (...). A literatura, nessa sociedade sem classes, seria portanto o 

mundo presente para si mesmo, em suspenso num ato livre e se oferecendo 
ao livre julgamento de todos os homens (SARTRE, 2006, p. 117, 119). 

 

 

Percebemos aqui a clara dicotomia entre os críticos Blanchot e Sartre em que 

este vê o Surrealismo como uma irresponsabilidade, um atirar a esmo, como aquilo que 

tira a especificidade do ato de escrever em prosa. Blanchot vê na responsabilidade de 

engajamento imposta à literatura de ação uma mistificação, um distanciamento do que é 

de fato Literatura: “O ‘algo a fazer’, tal como pode ser expresso numa obra da literatura, 

é apenas um ‘tudo a fazer’, seja porque se afirma com esse tudo, isto é, valor absoluto, 

seja porque para se justificar e se recomendar precise desse tudo no qual desaparece” 

(BLANCHOT, 2011, p. 326). Barthes, mais uma vez, reitera o discurso de Blanchot, ao 

abalar a concepção de sujeito dominador do seu ato de produzir literatura:  

 

 
O Surrealismo, finalmente, (...) não podia, sem dúvida, atribuir à linguagem 

um lugar soberano, na medida em que a linguagem é sistema, e aquilo que se 

tinha em mira nesse movimento era uma subversão direta dos códigos – aliás, 

ilusória, pois um código não pode se destruir, pode-se apenas “jogar” com 

ele; mas, recomendando sempre frustrar bruscamente os sentidos esperados 

(era a famosa “sacudida” surrealista), confiando à mão o cuidado de escrever 

tão depressa quanto possível aquilo que a cabeça mesma ignora (era a 

escritura automática), aceitando o princípio e a experiência de uma escritura 

coletiva, o Surrealismo contribuiu para dessacralizar a figura do Autor 

(BARTHES, 2012, p. 60). 
 

 

Uma vez “morto” o autor, ou diminuído o seu papel, o discurso de Sartre de 

“decifrar” um texto para “desvendar” as coisas e assim “transformar” o mundo através 

do “engajamento” de um leitor previamente escolhido torna-se vazio. Confiar à 

literatura um papel utilitário a limita e isso vai de encontro ao “tudo pode ser feito” que 

lhe é inerente. Não desempenhar um papel de transformadora do meio não faz da 

literatura, em tempo algum, um fator de alienação. As transformações se darão, mas 

serão tão imprevisíveis quanto o próprio ato de escrever. Ela não precisa se fazer 

conscientemente revolucionária; seu viés de desestabilização, de desconforto, de eterna 

dúvida, de negação do mundo já provoca a “revolução”. E a cada obra, um novo 

questionamento. Isso não precisa ser forjado, já é próprio da arte literária. E o leitor, a 
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cada leitura, a cada busca de uma nova voz, vai sendo transformado sim, não num ser 

previamente determinado pelo projeto do escritor, mas num ser inquieto e pouco à 

vontade com o “estar no mundo”.   

Em A cidade das palavras, num artigo intitulado “A voz de Cassandra”, o 

escritor argentino/canadense Alberto Manguel afirma que “a linguagem é nosso 

denominador comum” (2008, p. 15), pois forçaria as realidades a manifestarem-se, 

criaria a vida a partir das versões inventadas:  

 

 
A linguagem, como um dia soubemos, não se limita a nomear, ela também 

confere existência à realidade: ela é um ato de evocação por meio de palavras 

e por meio daquelas versões dos acontecimentos reais que chamamos de 

histórias. (...) As histórias são nossas memórias, as bibliotecas são os 

depósitos dessa memória, e a leitura é o ofício por meio do qual podemos 
recriar essa memória, recitando-a e glosando-a, traduzindo-a para nossa 

própria experiência, permitindo-nos construir sobre os alicerces do que as 

gerações passadas quiseram preservar (...) Ler é uma operação da memória 

por meio da qual as histórias nos permitem desfrutar da experiência passada e 

alheia como se fosse a própria (MANGUEL, 2008, p. 18-19). 

 

 

Blanchot afirmou, como já dito aqui, que escrever é um ato de desvendamento 

do próprio escritor, Manguel, por sua vez, reitera que as histórias podem iluminar o 

caminho de quem lê de tal forma que podem não desvendar a si mesmos, mas, ao 

menos, daria uma certa noção de existência das coisas. 

Manguel menciona Adão, não como aquele que, ao nomear, mata a coisa, 

destituindo-a da existência, como diria Blanchot, mas como  

 

 
o inventor da escrita e que, por meio dessa arte, inventou os nomes que 

proferiu, não segundo seu capricho, mas conforme a natureza de cada 

criatura, à maneira dos poetas, que encontram a palavra certa para o que 

desejam escrever. (...) não apenas confirmou a existência dos animais ao 

nomeá-los como também foi o primeiro a dar nome às sociedades humanas 

(MANGUEL, 2008, p. 20). 

 

 

Logo, para Manguel, nomear confere existência aos seres e não lhes aniquila a 

essência, como o é para Blanchot. Apesar dessa responsabilidade conferida à 

Linguagem e, por extensão, às histórias fictícias, Manguel também percebe a dicotomia, 

exemplificada nos autores analisados anteriormente, diante da função da Linguagem 

criativa, ou, entenda-se, Literatura.  
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Uma teoria supõe que a linguagem criativa e a realidade criada são, na 

verdade, entidades epistemológicas distintas e que, se a primeira (a poesia ou 

a narração) elabora seu sistema de conhecimento por obra da intuição e da 

análise imaginativa, a última (...) procede de modo empírico e, portanto, é de 

maior valor prático e material. A segunda teoria afirma que as duas entidades 

(literatura e política) são inextricavelmente entrelaçadas e que a invenção de 

histórias e a construção de Estados dependem uma da outra (MANGUEL, 

2008, p. 23). 

 
 

Ao avançar na leitura do artigo de Manguel, percebe-se que este autor traz a 

preocupação da Literatura como necessidade a partir do momento em que a realidade 

criada e expressa em textos não criativos (ou não literários) fixa-nos num ponto sem 

muitas variedades ou possibilidades; contudo, a linguagem criativa (ou Literatura) nos 

leva a romper fronteiras, a não ver limites ou finitudes: “A imaginação restritiva das 

burocracias, ao uso limitado da linguagem na política, as histórias podem opor um 

universo paralelo de palavras, aberto e ilimitado, que nos ajude a captar uma imagem 

conjunta de nós mesmos” (MANGUEL, 2008, p. 34). A despeito da indiferença dos 

leitores, a “maldição de Cassandra”, a que alude o título do artigo, é um incentivo aos 

escritores para que, independente da reação do público, continuem seu papel de artífices 

de “uma realidade mais duradoura que a carne e a pedra”.  

 

 
Cassandra, a sacerdotisa grega a quem Apolo concedeu o dom da profecia, 

sob condição de que ninguém jamais acreditasse em suas palavras; sofrer o 

mal de Cassandra é, pois, a condição de alguns autores cujos leitores têm 

pouca disposição a dar-lhe ouvidos. (MANGUEL, 2008, p. 28). 

 

 

Nisso Manguel se aproxima de Llosa, ao afirmar que as mentiras construídas 

na ficção são as verdades de nossos cotidianos mais prementes.  

 

 
A linguagem dá voz aos narradores que tentam nos dizer quem somos; a 

linguagem constrói com palavras a realidade e seus habitantes, dentro e fora 

dos muros da sociedade; a linguagem providencia histórias que contam 

mentiras e histórias que dizem a verdade (MANGUEL, 2008, p. 112). 

 

 

Mesmo sem o “projeto” prévio, alardeado por Sartre, a Literatura e sua 

linguagem transformadora e desvendante sempre incomodaram a quem estava num 

poder opressor e este tratava de mandar extirpar da sociedade os livros que 

representassem o perigo. Logo, o livro, especialmente o literário, na maioria dos casos, 

foi visto como um disseminador potente e eficiente de ideias em prol da liberdade. Se 

tem esse poder, é, pois, um direito e uma necessidade. Em Manguel, vemos,  
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Para manter o funcionamento dos mecanismos sociais, os poderosos muitas 

vezes tentam coibir e controlar essa multiplicidade de leituras: simplesmente 

proibindo um livro ou, com mais sutileza, impondo um vocabulário restrito 

ou distorcido (MANGUEL, 2008, p. 112). 

 

 

Comparando com Mario Vargas Llosa, a abordagem já diz respeito ao exagero 

que consiste nessa proibição, já que os efeitos da leitura literária não são imediatamente 

verificáveis:  

 

 
Chamar de sediciosa a literatura porque as belas obras de ficção desenvolvem 

nos leitores uma consciência aberta a respeito das imperfeições do mundo 

real não significa, está claro, como creem as igrejas e os governos que 

estabelecem censuras para atenuar ou anular sua carga subversiva, que os 

textos literários provoquem imediatas comoções sociais ou que acelerem as 

revoluções (LLOSA, 2004, p. 361). 

 

 

Imediatos ou não os efeitos, ambos concordam que existem e fazem-se 

presentes àqueles que leem. E aos que não leem? Sonega-se a eles essa possibilidade de 

ter uma “consciência infeliz”, para tomar emprestada a expressão de Sartre? Seria justo? 

Não podemos nos furtar, pois, da discussão sobre o livro em si. Um objeto, que 

por tanto tempo foi o veículo único da Literatura, e que agora está redimensionado. Faz-

se necessária a discussão sobre o seu papel, sobre o acesso a ele ou ao que se tornou nos 

últimos tempos, como fator determinante para que a Literatura, enquanto direito e 

necessidade, seja um projeto possível na formação do indivíduo e na manutenção de sua 

condição de existência – a humanidade.  
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2 – O LIVRO FÍSICO NÃO VAI MORRER, NEM O VIRTUAL VAI REINAR 

ABSOLUTO. COMO TORNAR ESSA CONVIVÊNCIA POSSÍVEL E 

PROFÍCUA? 

 

 

Robert Darnton, historiador e professor universitário americano, em seu livro A 

questão dos livros (2010), afirma: “um sentimento que já era forte no século XVIII e 

agora se tornou uma obsessão – a sensação de se estar sobrecarregado de informações, 

impotente perante a necessidade de encontrar material relevante em meio a uma 

montanha de futilidades” (DARNTON, 2010, p. 61). É de vital importância, pois, 

discutirmos o lugar da leitura literária e como ela “serviria” ao propósito de aguçar o 

olhar sobre o mundo, não a despeito das novas tecnologias e da abundância de 

informações, mas, a partir delas, utilizando-as, manuseando-as.  

 

 
A informação nunca foi estável. Isso pode ser um truísmo, mas merece uma 

reflexão. Pode ser útil para repensar a crença de que a aceleração das 

mudanças nos catapultou até uma nova era, na qual a informação saiu 

inteiramente de controle. Acredito que a nova tecnologia de informação 
deveria nos forçar a reconsiderar o próprio conceito de informação. Não 

deveríamos encará-la como se assumisse a forma de fatos objetivos ou 

pepitas de realidade prontas para serem garimpadas em jornais, arquivos e 

bibliotecas, mas como mensagens que são constantemente remodeladas em 

seu processo de difusão. Em vez de lidar com documentos fixos, e 

estabelecidos, precisamos lidar com textos múltiplos, mutáveis. Estudando-os 

com ceticismo nas telas de nossos computadores, podemos aprender a ler 

nosso jornal diário de forma mais eficiente – e até mesmo a apreciar livros 

antigos (DARNTON, 2010, p. 47). 

 
 

Robert Darnton chama a atenção para o fato de muitos mitos serem criados a 

partir da visível velocidade das mudanças na atual era da informação, como a expressão 

de fato e de verdade dada à informação veiculada de forma digital. Há dois extremos 

perigosos a serem evitados. O primeiro é de considerar-se o meio digital como o único 

caminho para a subsistência do livro e da leitura literária, e o segundo é de afastar-se 

dele como se representasse o fim do livro ou do hábito de ler textos literários.  

O temor de que o livro sucumbisse às normas do mercado não é de agora. 

Desde a invenção da prensa por Gutenberg, em que havia a crença na extinção do 

manuscrito, há essa prerrogativa, mas, sabemos todos, não aconteceu. “De modo geral, 

persistia uma forte suspeita diante do impresso, que supostamente romperia a 

familiaridade entre o autor e seus leitores e corromperia a correção dos textos, 
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colocando-os em mãos ‘mecânicas’ e nas práticas do comércio” (CHARTIER, 1998, p. 

9). A adesão total da Literatura às normas do mercado sempre fora uma ameaça, mas o 

que se percebe é que ela se deu parcialmente. A revolução do livro eletrônico é uma 

revolução do suporte e das maneiras de ler. Apesar de alguns aplicativos possibilitarem 

um estreitamento no contato do livro com os leitores, como sublinhar, puxar setas de 

informações, tocar e ver a página virando, não há o mesmo contato físico e direto que 

havia em qualquer outro tipo de suporte anterior – do rolo da Antiguidade ao livro 

impresso contemporâneo.  

Darnton confirma a permanência do livro convencional em nosso meio através 

de algumas de suas características: “Sua resistência é extraordinária. (...) excelente para 

transportar informação, cômodo para ser folheado, confortável para ser lido na cama, 

(...) e incrivelmente resistente a danos. Não precisa (...) ser acessado, conectado a 

circuitos ou extraído de redes” (DARNTON, 2010, p. 86). O livro físico não irá morrer 

devido à presença do digitalizado. Uma das questões é como podemos trazer o livro 

eletrônico para a causa da leitura literária, servindo, pois, de suplemento, não de 

substituto ao livro impresso.  

O status de leitor de Literatura se alterou no decorrer dos anos – o que era 

motivo de admiração quase unânime no início do século XX hoje ainda permanece 

cultuado apenas em alguns grupos. Recuperar esse prestígio perdido não é o mais 

importante, mas tentar entender como a escola poderia funcionar como propagadora de 

um resgate do poder simbólico e do valor dado à leitura e, principalmente, à leitura 

literária. Uma das vias de recuperação desse prestígio é através das ferramentas digitais 

da atual era da informação. Não se pode fechar os olhos a este viés; pelo contrário, 

devemos utilizá-lo em todas as suas possibilidades como mecanismos, estratégias para 

aquisição do conhecimento e formação do leitor. Roger Chartier, pesquisador francês, 

especialista no estudo da história da escrita e do livro, em Os desafios da escrita (2002), 

reforça a ideia de que a internet por si só não opera as modificações, mas sim quando 

utilizada como ferramenta:  

 

 
O novo suporte do escrito não significa o fim do livro ou a morte do leitor. O 

contrário, talvez. Porém, ele impõe uma redistribuição dos papéis na 

“economia da escrita”, a concorrência (ou a complementaridade) entre 

diversos suportes dos discursos e uma nova relação, tanto física quanto 

intelectual e estética, com o mundo dos textos. (...) Assim como a presença 

da Internet em cada escola não faz desaparecer por si mesma as dificuldades 

cognitivas do processo da entrada no escrito, também a comunicação 
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eletrônica dos textos não transmite por si mesma o saber necessário à sua 

compreensão e utilização (CHARTIER, 2002, p. 117-120). 

 

 

O papel desempenhado pelo professor, portanto, é fundamental. É aquele que 

apresenta o novo suporte do escrito como mais uma das ferramentas na formação do 

leitor. Parece que aquilo que se é ensinado e tomado como currículo escolar, se não 

houver critérios rígidos, científicos, de estrutura e de análise, não é visto como algo 

sério, louvável ou utilitário. Utilitária simplesmente não é mesmo a Literatura. Ela não 

teria uma função prática, visto que, antes de ser disciplina na escola, é uma 

manifestação artística. A função que ela pode exercer é da ordem do sensível, do 

interno, e, para isso, nem sempre há organização estrutural estável. Claro que, com isso, 

não se pode considerar que cada professor faça o que quiser com os estudos literários, 

mas o estudo do discurso literário tem de estar no papel de centro, seja em qual suporte 

se apresente. 

O discurso literário tem de ser o centro dos estudos através do texto e o que 

caracteriza este vai além do suporte, ou deve ir além do suporte. Por muito tempo, 

reconhecia-se um gênero por seu formato e anatomia. Suas subdivisões muitas vezes 

acompanhavam as variações de porte e estética – livros de bolso, enciclopédias, 

gramáticas, didáticos, paradidáticos, gibis, revistas, manuais, etc. O que os diferenciava 

tornava-se claro no manuseio, no toque, no contato físico, no folhear das páginas. Com 

os meios digitais tomando lugares de destaque, há que se avaliar o que diferencia os 

gêneros por hora. Não serão mais tais contatos físicos e sim outros quesitos menos 

convencionais ou tradicionais. Destes citados, todos podem ser curtidos, lidos, 

apreciados e avaliados no mesmo suporte – o digital. Através dos hiperlinks, ou seja, o 

meio que permite uma leitura sobre a outra, pode-se até mesmo acessá-los 

simultaneamente de tal forma que um complemente o outro. Essa é uma revolução a que 

ainda estamos tentando adaptar-nos. Só não nos podemos deslumbrar e corroborar com 

determinados mitos que foram criados com o advento das mídias tecnológicas. A 

facilidade de acesso não significa conhecimento automático e, da mesma forma, que no 

início de nossa escolarização temos de alfabetizarmo-nos nos códigos verbais, também 

o temos com os códigos digitais e virtuais. E o mesmo ocorre com o primeiro: 

alfabetização, de qualquer ordem, não é prerrogativa de sabedoria ou aquisição do 

conhecimento. São caminhos necessários. O suporte, pois, não pode suplantar o escrito, 

o registrado. Ele tem de ser estratégia de acesso ou, até mesmo, uma escolha do autor, 
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ou seja, existe um descolamento proposto na contemporaneidade em que a obra não 

esteja totalmente vinculada ao seu suporte. Por certo, isso pode até se tornar no futuro 

algo bastante natural aos escritores; por enquanto, o suporte diz muito sobre o texto que 

conduz. Essa escolha do autor também revela suas expressões. Já há autores que só 

publicam textos digitais, renderam-se muitos não por deslumbramento mas por escolha. 

Opção essa que agrega significados à leitura. Há outros que lutam contra esta imersão e 

mantêm-se fiéis à impressão física, negando a versão eletrônica. Nas demandas que 

discutimos e discutiremos aqui, ambos os caminhos nos soam estreitos. Não se pode, 

ingenuamente, eliminar o fator humano, como se as tecnologias atuais já se bastassem 

ou fossem autoexplicativas. Por outro lado, também é fator de ingenuidade 

desconsiderar as mesmas tecnologias atuais como se viessem para dessacralizar e 

destruir o que há de mais genuíno no caminho para o conhecimento. Com tais posturas 

ingênuas e/ou extremas, acabamos por deixar passar despercebidas ou maltratadas 

discussões importantes para a própria permanência de, por exemplo, a Literatura como 

área de conhecimento e de pesquisa que entendemos como essencial para o crescimento 

individual e coletivo. Em uma dessas situações, percebemos que há uma tendência, em 

documentos oficiais sobre as disciplinas que estudam os códigos verbais, em generalizar 

tais estudos e limitar o conteúdo, resumindo-o com o termo “Linguagens”, quase 

desconsiderando as especificidades das áreas de conhecimento ligadas às linguagens. 

Relacionadas sim, mas não subalternas ou subáreas. Sobre isso, afirmou Perrone-

Moisés:  

 

 
Quem se dispuser a dedicar algumas horas à leitura dos documentos do 

Ministério da Educação brasileiro, referentes ao ensino da literatura, terá 

algumas surpresas. A primeira é a de verificar que essa área não se chama 
mais "Língua e literatura", mas "Linguagens, Códigos e suas Tecnologias". O 

titulo já diz muito. Estamos em tempos de "linguagens" no plural, isto é, 

multimídia, e, entre as linguagens, a verbal é apenas uma, e não a mais 

importante. Múltiplas linguagens supõem múltiplos códigos. E o domínio 

desses códigos não é considerado como sendo da ordem do conhecimento, 

mas da tecnologia. O documento do MEC tem como finalidade "delimitar a 

área", com base na proposta para o Ensino Médio, cuja diretriz está registrada 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394196 e no Parecer 

do Conselho Nacional da Educação/Câmara de Educação Básica nº. 15198 

(PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 20-21).  

 

  

Há duas questões, portanto: uma, já tratada no primeiro capítulo do presente 

trabalho, sobre o enfraquecimento da Literatura nos currículos enquanto disciplina 

autônoma de pesquisa e de conhecimento e a outra é a ideia de que o domínio dos 
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códigos linguísticos, incluindo o da Literatura, é proporcional ao domínio dos recursos 

tecnológicos. Esta se configura em um equívoco, visto que tais recursos são o 

instrumento e não a linguagem em si e, muito menos, o conhecimento a adquirir-se.  

 

 
O problema não está no reconhecimento das grandes mutações tecnológicas 

no campo da informação visual e da informática, mas numa espécie de 

deslumbramento com elas, em detrimento de outros meios mais antigos, 

como o livro (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 26).  

 

  

Neste deslumbramento citado pela autora é que reside o perigo a que se expõe 

a Literatura e o hábito de ler ou o gosto pela leitura. Uma vez que se correlaciona a 

permanência da Literatura ou não ao avanço tecnológico, estaremos fadados a vê-la ruir 

gradativamente. Um dos sintomas dessa exposição da Literatura ao perigo é a 

readaptação que currículos vêm sofrendo ao longo dos anos, por exemplo, quando a 

puseram como apenas um tema transversal, ameaçando explicitamente seu lugar como 

disciplina. A mesma autora lança a preocupação:  

 

 
A literatura, como prática, não precisa de nenhuma defesa especial. Novos 

gêneros estão surgindo, e talvez não estejamos ainda em condições de 

reconhecê-los. De qualquer maneira, novas práticas só podem ser 
reconhecidas em confronto com as antigas, as quais elas se opõem ou 

contrapõem. O que está em questão, por isso mesmo, é a salvação da 

Literatura como disciplina escolar e universitária. A ameaça sofrida pela 

disciplina Literatura tem caráter universal, como comprovam os numerosos 

debates a esse respeito realizados em países como os Estados Unidos, onde 

ela foi considerada “finished for good" pela maior associação literária 

americana, a Modern Language Association, em 1995, e a França, nas 

polêmicas curriculares de alcance nacional, em 2000. No Brasil, o 

"desaparecimento" da literatura no ensino, tão evidente como naqueles 

países, tem causado pouca comoção (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 27).  

 

  

Entendendo a Literatura como hábito, o que se vê são tiragens cada vez 

maiores de livros de Literatura ficcional pelas editoras, jovens cada vez mais envolvidos 

em clubes de leitura e de adesão a grupos de seguidores de determinadas histórias ou 

sagas, novos escritores de várias idades surgirem em diversos lugares estimulados a 

empreender suas próprias aventuras entre outros fenômenos. Em contrapartida, a falta 

de comoção com a crise da Literatura enquanto área de pesquisa e disciplina nas escolas 

também é marcante, como se a escola e a universidade não fossem mais o lugar dela. A 

falta de conhecimento sobre o que pode fazer a Literatura enquanto poderoso agente de 

transformação é que deveria causar comoção. Não apenas àquele que desconhece a sua 
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força, mas também aos que já tiveram a experiência do contato e vivenciam, quase que 

diariamente, em seu trabalho e em sua vida pessoal, as vicissitudes, os ganhos, as 

descobertas, as conquistas, as revelações, os conhecimentos, as identificações, as 

tomadas de senso e de criticidade, as rupturas com o automatismo engessado do 

cotidiano e outras muitas experiências que são mister compartilhar. Pressupõe-se que 

estes sejam os estudiosos de Literatura e não só de Linguagens, o acadêmico isolado 

que luta contra a socialização, o escritor para quem esta área não é só um ofício mas um 

artifício vital, o editor que, apesar de ter de sujeitar-se às exigências mercadológicas, é 

dos maiores divulgadores também da Literatura como além daquela que traz lucro às 

empresas, e, por fim, o professor, que pode ser aquele que iniciará o aluno nessa busca 

que alguns desconhecem por terem sido negligenciados em algum momento de sua vida 

escolar...   

Reiterando a defesa da Literatura como direito e necessidade, ao professor cabe 

esta difícil tarefa de intermediar o encontro entre o aluno e o complexo mundo da leitura 

literária. Não se retirará das grades nenhuma equação matemática somente devido ao 

seu alto grau de complexidade; portanto, não será este o motivo de refutarmo-nos de ter 

Literatura na escola. Além disso, a fruição e a disponibilização para se ler Literatura, e, 

nela, incluir todos os outros tipos de textos, são fatores a serem adquiridos, não devem 

ser vistos como algo inato, como se quem não nascera com tal “dom” devesse desistir 

deste contato para sempre. São mitos criados e, pelos profissionais, devem ser 

combatidos. Com a retirada da Literatura da grade curricular, esse trabalho se torna 

inócuo.  

Tais mitos já rondam o ensino de Literatura há algum tempo. E o mito de que o 

livro impresso tende a desaparecer com a ascensão dos meios tecnológicos é dos mais 

perigosos porque corrobora com a ameaça à estabilidade da Literatura e porque se soma 

às inúmeras ameaças de banimentos e de ostracismo a que querem condená-la. Por 

vezes, tais ações são inconscientes e em outros momentos se dão em decorrência do 

desconhecimento mesmo das funcionalidades da disciplina/área de pesquisa. A ideia 

alardeada de que o livro pode acabar e com ele vários campos afins, mesmo se sabendo 

equivocada e improvável, por si só, tem o poder de encolher o alcance da manifestação 

literária, retraindo-a, bloqueando-a, até mesmo, segregando seus seguidores. Se a 

difusão da leitura no Brasil sempre foi uma luta sem perspectivas de melhora a curto ou 

a médio prazo, o que dirá com tal campanha sutil e silenciosa de comedimento. Há de 

ater-se ao fato de que tal mito tem de ser refutado. 
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Reiterando: a ameaça de que um suporte mais moderno venha suplantar o 

anterior sempre existiu, mas nunca, de fato, aconteceu plenamente. “Como Gutenberg e 

sua genial invenção não suprimiram, de um dia para o outro, o uso dos códices, nem 

este, o comércio dos rolos de papiro” (ECO & CARRIERE, 2010, p. 4). Da mesma 

forma que a fotografia não acabou com as pinturas, nem o filme com o teatro, nem a 

televisão com o cinema... “Podemos considerar a escrita como o prolongamento da mão 

e, nesse sentido, ela é quase biológica. (...) é como ter inventado a roda. Nossas rodas de 

hoje são iguais às da pré-história. Ao passo que nossas invenções modernas (...) não são 

biológicas” (ECO & CARRIERE, 2010, p. 17). A grande questão é analisar o que se 

altera. 

 
 

Ainda não sabemos, contudo, muito bem como essa nova modalidade de 

leitura transforma a relação dos leitores com o escrito. Sabemos que a leitura 

do rolo da Antiguidade era uma leitura contínua, que mobilizava o corpo 

inteiro, que não permitia ao leitor escrever enquanto lia. Sabemos que o 

códex, manuscrito ou impresso, permitiu gestos inéditos (folhear o livro, citar 

trechos com precisão, estabelecer índices) e favoreceu uma leitura 

fragmentada mas que sempre percebia a totalidade da obra, identificada por 
sua própria materialidade (CHARTIER, 2002, p. 30).  

 

  

Todos os suportes do escrito que vinham para suplantar o anterior, obviamente, 

traziam vantagens que justificavam a substituição. Vantagens essas que se mostravam 

mais práticas e funcionais, e saudosistas de todos os tempos lamentavam também o que 

perdiam do velho suporte, muito relacionado com o encantamento do primeiro contato e 

com as descobertas oriundas exatamente das dificuldades em obter-se o suporte e em 

manuseá-lo, dando-lhe experimentações que se tornavam parte de sua própria formação. 

Com o advento da imprensa e da possibilidade de multiplicação dos livros, como de fato 

ocorrera e continua ocorrendo em progressão contínua, a banalização do acesso e a 

facilidade do manuseio e, hoje, da interatividade a ponto de confundir-se criador e 

público fazem com que se tenha a impressão de somente haver ganhos. Entretanto, as 

perdas existem e devem ser analisadas principalmente quanto aos suportes eletrônicos.   

 
 

Tal como na navegação pela rede, é uma leitura descontínua, segmentada, 

fragmentada. Se é conveniente para as obras de natureza enciclopédica, que 

nunca foram lidas da primeira à última página, essa leitura parece 

desorientada ou inadequada diante dos textos cuja apropriação supõe uma 

leitura contínua e atenta, uma familiaridade com a obra e a percepção do 

texto como criação original e coerente (CHARTIER, 2002, p. 31).   
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Vivemos várias eras da informação em que há uma continuidade lógica nas 

mudanças. O que assusta na era presente é a velocidade das mudanças. Darnton fez um 

resumo das mudanças a partir de sua velocidade em A questão dos livros:  

 

 
Disposta dessa forma, a velocidade das mudanças é de tirar o fôlego: da 

escrita ao códice foram 4300 anos; do códice aos tipos móveis, 1150 anos; 

dos tipos móveis à internet, 524 anos; da internet aos buscadores, dezessete 

anos; dos buscadores ao algoritmo de relevância do Google, sete anos; e 

quem pode imaginar o que está por vir no futuro próximo? (DARNTON, 

2010, p. 40).  

 

  

Pelo que podemos avaliar, do futuro próximo, teoricamente, todos os livros 

impressos e acessíveis até os dias atuais poderão vir a ser digitalizados; no entanto, tal 

circunstância, a meu ver, dificilmente, sairá da “pressuposição teórica”. Digitalizar 

livros demanda trabalho físico e, mais uma vez, a seleção. Os critérios para esta seleção 

são imprevisíveis. O que a geração seguinte vai considerar realmente válido digitalizar? 

Tomando o termo “digitalizar” como sendo “guardar para sempre”... “Todos os livros 

em todas as línguas do mundo – está muito além da capacidade de digitalização” 

(DARNTON, 2010, p. 54). Além disso, há a questão dos direitos autorais, as leis 

protecionistas. É necessário autorização para a publicação e isso, por vezes, depende de 

liberações que demandam muita burocracia. Também não há garantia alguma de que 

livros digitalizados, que romperam com todas as amarras legais para estarem na rede, 

nela permanecerão para consultas futuras. Estamos falando de empresas as quais, a 

qualquer momento, podem negar-se a disponibilizar as obras que negociaram em 

tempos remotos. Aliás, podem refutar-se, podem falir, podem desmembrar-se, perder os 

tais direitos adquiridos sobre o livro... Se as empresas que vierem a falir tiverem total 

direito sobre as obras digitalizadas negociadas e não permitirem que outras empresas 

façam uso delas, o que acontecerá em seguida? Desaparecerão para sempre? São muitos 

os questionamentos sobre a infalibilidade da internet. Sem contar com a obsolescência 

típica da Informática. Objetos de armazenamento sendo substituídos a todo o momento 

tornam ainda mais vulnerável a estada do livro no mundo virtual. A biblioteca, física, 

nesse sentido, é bem mais segura para a perenidade de uma história. Lembrando que há 

muitas obras que já nasceram no mundo virtual e nem tiveram versões no papel, 

conclui-se que a biblioteca física deve, pois, conviver com a virtual. 

Segundo os autores Umberto Eco e Jean-Claude Carrière, numa sequência de 

entrevistas que concederam e foram publicadas na obra Não contem com o fim do livro 
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(2010), uma das importâncias do livro não está no fato de ele ser bom armazenador – 

para isso citam os vários incêndios da história – mas, por ele ser um armazenador 

exatamente seletivo, filtrador. A cultura é o que resta de tudo que foi esquecido; para 

compô-la, fizeram-se necessárias estas lacunas, esquecimentos, perdas irremediáveis 

num rito eterno de manter e descartar pelo qual os seres humanos inevitavelmente têm 

de passar. Agora, com a tecnologia de superarmazenamento, o que será das gerações 

futuras? Que tipo de “seleção” será feito por elas? A análise humana entende a história a 

partir de fatos pinçados; se tiver de considerar tudo como importante, que resultado 

teremos disso?         

De qualquer maneira, a despeito dos pessimistas ou alardeadores, segundo a 

maior parte dos pensadores do problema, o livro impresso não morrerá. Para isso há 

vários argumentos, um deles é o fato de os suportes de tecnologia digital sim 

apresentarem, como já apontado, uma obsolescência tão rápida quanto os nossos tempos 

– disquetes, cassetes, computadores, CD-ROM’s somem do mercado em menos de uma 

década para serem substituídos por outros que, propagandeiam, enfim “vêm para 

substituir o velho livro”. Esses itens brigam entre si pela permanência e o livro impresso 

vai assistindo à pendenga de camarote, mantendo-se. Outro argumento, apesar de 

fatalista, é: numa catástrofe climática em que, por exemplo, acabe-se com a energia 

elétrica, “está tudo irremediavelmente perdido. Em contrapartida, ainda poderemos ler 

livros, durante o dia ou à noite à luz de uma vela, quando toda a herança audiovisual 

tiver desaparecido” (ECO & CARRIERE, 2010, p. 29). Outra questão é que parece que 

muitos gostam de acreditar em que novas técnicas sempre significam facilidades, no 

entanto, significam novas exigências, novos aparatos e conhecimentos e, 

definitivamente, não é em todo lugar que se consegue tudo para o livre acesso.  

Nem se precisa ir tão longe, citando fatalidades. Hoje mesmo há erros fatais 

que estragam um documento virtual para sempre. Se fisicamente há traças, incêndios, 

poeiras, mofo etc., virtualmente há páginas borradas ou puladas, problemas com a 

imagem ou com o escaneamento, degradações das próprias mídias em que estão 

inseridas as obras e o desleixo típico de quem tem a função de manter tudo isso em 

funcionamento – o homem.  

 

 
A obsessão por desenvolver novas mídias inibiu os esforços de preservar as 

antigas. Perdemos 80% de todos os filmes mudos e 50% de todos os filmes 

produzidos antes da Segunda Guerra Mundial. Nada é mais eficaz para 

preservar textos do que tinta engastada em papel, especialmente papel 
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manufaturado antes do século XIX, exceto no caso de textos escritos em 

pergaminho ou gravados em pedra. O melhor sistema de preservação que já 

se inventou é o antiquado livro pré-moderno (DARNTON, 2010, p. 40).  

 

 

Os sites de busca se utilizam de algoritmos para depreender um critério nas 

listas que norteiam a sequência dos resultados. Ao buscarmos um livro, a que critério 

obedecem? Ou, pela teoria de digitalização universal, a que critério obedecerão? 

Poderemos ter uma variedade de edições da mesma obra como temos com algumas 

fisicamente? Como confiar em que as primeiras da lista não têm um vínculo econômico, 

ou seja, com fins lucrativos, com as próprias empresas de buscadores para constarem 

ali, no topo da lista, e, lógico, da preferência dos internautas, que se caracterizam, em 

sua maioria, como indivíduos apressados e assoberbados? A teoria de digitalização de 

todos os livros é um trabalho típico de engenheiros – haverá bibliógrafos, especialistas, 

pesquisadores formando a equipe também?  

 
 

As mudanças tecnológicas inundam o panorama da informação com tanta 

velocidade que é impossível imaginar como estará o cenário daqui a dez 

anos. Mas, se quisermos direcionar as mudanças para o benefício de todos, o 

momento de agir é agora. Precisamos que o Estado aja para impedir um 

monopólio e precisamos de interação entre bibliotecas para promover um 

programa comum. Digitalizar e democratizar – não é uma fórmula fácil, mas 

é a única que funcionará se de fato quisermos tornar realidade o ideal de uma 

República das Letras, que no passado já pareceu tão utópico (DARNTON, 
2010, p. 75).  

 

 

O tempo está mais rápido ou aparentemente mais rápido do que o ritmo que o 

ser humano comporta. Até há pelo menos uns cinquenta anos aprendíamos com mais 

vagar, mas era um conhecimento duradouro; agora, temos de aprender tudo já com 

atraso, sabendo que é um conteúdo com prazo de validade já estabelecido. É inglório. 

Somos eternos estudantes de uma matéria fadada ao esquecimento iminente. E, pior, 

parece que agora delegamos nossos conhecimentos aos sites de buscas da Internet. 

“Produzimos uma quantidade de informação muito superior ao que conseguimos 

digitalizar e, de qualquer modo, informação não é conhecimento” (DARNTON, 2010, p. 

77). Acontece que não há garantia da veracidade das informações presentes ali. 

Podemos confiar em parte e desconfiar de outra boa parte. Deveria haver, talvez, 

verificadores das informações presentes; mas aí surgiria outra questão: quem verificaria 

os verificadores? Claro que os argumentos em favor da leitura digital são muito 

convincentes – deixaremos de preocuparmo-nos com memorizações desnecessárias, 
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com o fazer contas – a máquina o fará por nós. Há, porém, uma grande diferença entre o 

saber que se acumula – este sim podemos até delegar à máquina – e o conhecimento que 

possuímos, a partir do qual podemos adiar nossa senilidade. (ECO & CARRIERE, 

2010.) 

Cassiano Ricardo, poeta da primeira fase de nosso Modernismo, escreveu um 

poema a respeito, “Ladainha II”: 

 

 
Por que o raciocínio 

os músculos, os ossos?  
A automação, ócio dourado. 

O cérebro eletrônico, o músculo, 

mecânico 

mais fáceis que um sorriso. 
 

Por que o coração? 

O de metal não tornará o homem 

mais cordial, 

dando-lhe um ritmo extra- 

corporal? 
 

Por que levantar o braço 

para colher o fruto? 

A máquina o fará por nós. 

Por que labutar no campo, na cidade? 

A máquina o fará por nós. 

Por que pensar, imaginar? 

A máquina o fará por nós. 

Por que fazer um poema? 

A máquina o fará por nós. 

Por que subir a escada de Jacó? 

A máquina o fará por nós. 
 

Ó máquina, orai por nós. 

(RICARDO, 1994.)  

  
 

O tom irônico do poema modernista aborda, criticamente, a temática que 

tratamos aqui, principalmente quando comparado com o que dizem os bibliófilos Jean-

Claude Carrière e Umberto Eco, no diálogo que estabeleceram para o livro: “Tudo que 

você pode saber por si mesmo, inclusive a data de morte de Napoleão, em 5 de maio de 

1821, lhe dá uma certa autonomia intelectual”  (ECO & CARRIERE, 2010, p. 72). É 

mais funcional delegarmos aos objetos de armazenamento, inclusive aos livros, o que 

não queremos acumular, mas é necessário que algo se conserve em nossa memória. De 

um objeto moderno de armazenamento a outro, dados se perdem porque o novo não 

consegue mais ler o antigo que saiu de circulação, por exemplo. Os novos suportes do 

escrito não são infalíveis.  
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O saber é tudo com que somos entupidos e que nem sempre tem uma 

utilidade. O conhecimento é a transformação de um saber numa experiência 

de vida. Logo, talvez possamos confiar o fardo desse saber incessantemente 

renovado a máquinas e nos concentrar no conhecimento (ECO & 

CARRIERE, 2010, p. 75-76).  
 

  

Sem a preocupação excessiva com a memorização, ficaríamos mais dedicados 

à inteligência. Por outro lado, o nunca descartar pode trazer consequências inéditas e, 

talvez, desastrosas. Os pesquisadores vêm colecionando também uma série de histórias 

de investigações e descobertas de objetos preciosos que fazem mudar nosso olhar sobre 

o passado. Isso se deve ao fato de, no passado, ter havido seleções e descartes. O que se 

pensava descartado é posteriormente descoberto e muda nossa forma de enxergar nossa 

própria história. A dinâmica do manter/descartar que é mais facilmente executada pelo 

papel tem-nos proporcionado há tempos análises profundas sobre nós mesmos. Sabendo 

que não há descartes, que está tudo “salvo” e “consultável” em um clique, não há por 

que analisar a linha evolutiva e progressiva do homem. Este perde em encanto e em 

revelação de si mesmo enquanto indivíduo e povo.  

As obras-primas, por exemplo, assim se nomearam, não porque eram 

espetaculares desde sua gênese, mas devido às brechas que deixaram, às perguntas que 

provocaram, às lacunas ansiosas por ser preenchidas que legaram às gerações vindouras. 

As obras-primas resistem às nossas interpelações, sendo formadas várias camadas de 

interpretações a cada leitura e mantendo as lacunas ainda por preencher. Ter todas as 

respostas a uma consulta pode vir a quebrar essa relação construída há séculos? Os mais 

fragmentados dos pensamentos são os que mais atravessaram os séculos, clamando por 

serem montados.  

Não se pode negar a utilidade do informe digital quase em tempo real das mais 

variadas situações que ocorrem no mundo, tratando assim do comprometimento de 

todos de cuidar do não esquecimento de eventos que merecem atenção e cumprindo um 

papel social também de monitoramento, inibindo talvez atrocidades que outrora já 

ocorreram na nossa história por pura falta de denúncias.  

 

 
(...) continuo convencido de que, na sociedade da globalização, somos 

informados de tudo e podemos agir consequentemente. O Holocausto teria 

sido possível se a Internet existisse? Não tenho certeza. Todo mundo teria 

sabido imediatamente o que estava acontecendo... (ECO & CARRIERE, 

2010, p. 208).  
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Essa opinião de Umberto Eco faz-nos questionar sobre o outro lado: o que 

realmente é urgente de solução se perde e imerge num mar de notícias que são mal 

selecionadas. Pensar, pois, como o indivíduo (e o coletivo) age diante das novas 

tecnologias de informação é pensar também o lugar do livro nesse contexto. Por todos 

os séculos, vivemos a destruição de livros em favorecimento da permanência de outros, 

por motivos diversos – incêndios, autoritarismos ditatoriais, descuidos, preconceitos, 

políticas de favorecimento, etc. A dúvida por ora é saber que critérios serão 

estabelecidos para a seleção e a redução na atualidade. Só não se podem, segundo os 

autores analisados, conservar todos os livros do mundo, todos os suportes, todos os 

arquivos, se houver uma crise de civilização que faça com que todas as linguagens que 

escolhemos para conservar essa imensa cultura se tornem intraduzíveis de uma hora 

para outra. Essa herança estaria, então, irremediavelmente perdida. (ECO & 

CARRIERE, 2010, p. 225) Somos suscetíveis às intempéries do tempo, da natureza que 

destruímos constantemente, aos caprichos dos governos que elegemos ou não, ao 

esgotamento das energias com que carregamos nossas baterias diárias. Quem garante 

que tudo se manterá do jeito que está permitindo acesso eletrônico ao computador? Por 

que o livro digital se mostra mais seguro que o papel? Combater a comunicação do 

livro, entendida como disseminadora de ideologia contrária, pela comunicação do rádio 

foi uma das estratégias dos nazistas que dominavam perfeitamente as novas tecnologias 

de informação da época. O livro, por sua portabilidade, seu status de condutor do saber 

e do conhecimento, foi visto, muitas vezes, pelos mais conservadores poderes como 

algo a ser combatido. Estaríamos vivendo mais uma época de combate ao poder 

libertador do livro. Seria, pois, uma contradição trocar a comunicação do livro impresso 

pela comunicação dos novos suportes do escrito? 

O fascínio pela comunicação eletrônica, pelas novas mídias, pelas tecnologias 

de ponta é crescente no imaginário humano, mas não por isso devemos nos entregar às 

lendas urbanas, aos fetichismos, aos discursos da moda que insistem em afirmar que o 

livro impresso está morrendo, agonizando. A todo o momento, provas de que esses 

discursos caem por terra se apresentam em nossa frente. Seja porque há um excesso de 

informação e de saberes circulantes, seja porque não há uma adesão integral do leitor à 

leitura na tela, seja até mesmo porque sentimos a falta da seleção/descarte para 

orientarmo-nos em nossa pesquisa inicial, não haverá universalidade nessa substituição, 

mais que isso, não haverá nem em menor proporção. Haverá mesmo convivência e 

continuidade. Mesmo assim, as “profecias” de morte do livro impresso parecem 
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renovar-se de tempos em tempos. Darnton, ainda em A questão dos livros (2010), faz 

um belo apontamento sobre a permanência do livro:  

 
 

Pense no livro. (...) Desde a invenção do códice, por volta do nascimento de 

Cristo, provou-se uma máquina maravilhosa – (...) Não precisa de upgrades, 

downloads ou boots, (...). Seu design é um prazer para os olhos. Sua forma 

torna o ato de segurá-lo nas mãos um deleite. E sua conveniência faz dele a 

ferramenta básica do saber por milhares de anos, mesmo quando precisava 

ser desenrolado para ser lido (DARNTON, 2010, p. 86).  

 
 

A conversão eletrônica dos livros não deve significar a destruição dos 

manuscritos ou dos impressos que antes lhes haviam servido, exclusivamente, de 

suporte. Deve, pois, travar-se um espaço de convivência. A comunicação digitalizada 

não transmite por si mesma os conhecimentos necessários à compreensão e à utilização 

dos textos. Pelo contrário, há o grande risco de perder-se em arquipélagos textuais. 

Chegamos a um momento em que se faz necessário assumir-se a revolução eletrônica, a 

que trouxe várias mudanças e que ainda exige muitas outras. Só não é momento de 

decretar mortes de impressos, e sim convivência de suportes. A ordem dos discursos, 

fora da tela, era preestabelecida a partir também do status e da funcionalidade de seus 

suportes, a partir da materialidade própria deles – a carta, o jornal, a revista, o livro, etc. 

Na tela, todos os gêneros podem ser entregues à leitura num mesmo suporte e nas 

mesmas formas. Essa mudança impõe uma nova ordem dos discursos. Há de ter-se 

cuidado para que tal revolução, que parece universal, por agrupar gêneros diferentes 

num mesmo suporte, não se configurar um aprofundamento das desigualdades, pela 

dificuldade que alguns terão de acessar tais textos, criando um novo iletrismo. É um 

momento também, a partir desse risco, de redefinição das categorias jurídicas, estéticas, 

administrativas e biblioteconômicas para a regularização desses novos usos. 

(CHARTIER, 2002). 

Dizer que o autor opera sua obra a partir de sua materialização talvez seja 

anacrônico para o século XXI. Os autores da contemporaneidade já são beneficiários da 

luta de descorporalização da obra travada há muito tempo de tal forma que a autoria se 

dê pela entidade abstrata que produzem, independente do suporte físico escolhido. Isso, 

além de maior liberdade de publicação e divulgação, dá ao autor maior garantia de seus 

direitos sobre o que produz. Desvincular a obra do objeto físico livro, por exemplo, é 

uma prerrogativa dos mais adaptados da era multimídia. Se, para cada leitor e para cada 



 

52 
 

leitura, temos uma obra diferente, some-se a isso também um novo suporte que 

proporcionará também mais uma nova leitura.  

 
 

Vemos portanto que, de um lado, há um processo de desmaterialização que 

cria uma categoria abstrata de valor e validade transcendentes, e que, de 

outro, há múltiplas experiências que são diretamente ligadas à situação do 

leitor e ao objeto no qual o texto é lido (CHARTIER, 1998, p. 70).  

 
 

Há de definir-se, portanto, considerando as novas tendências de materialização 

de uma obra, o que a caracteriza como produto artístico pertencente a determinado 

autor. Fazem-se necessárias novas configurações e vivemos o epicentro de tais 

transformações. “A distinção entre a obra e o conjunto das materialidades, das formas 

por meio das quais ela pode ser vista ou ouvida, designa ela própria o lugar de uma 

questão ao mesmo tempo jurídica e estética que é preciso aprofundar” (CHARTIER, 

1998, p. 69-70). A Revolução Digital que vivemos atualmente seria melhor nomeada 

por revoluções, visto que as mudanças operadas são bem mais abrangentes que a 

percepção de troca de suporte. São novas maneiras de ver o texto, a relação deste com o 

próprio autor e a sua interação com o leitor, novas maneiras de difundir o texto e de 

pensar o seu suporte:  

 

 
É ao mesmo tempo uma revolução da modalidade técnica da produção do 

escrito, uma revolução da percepção das entidades textuais e uma revolução 

das estruturas e formas mais fundamentais dos suportes da cultura escrita. 

Daí a razão do desassossego dos leitores, que devem transformar seus hábitos 

e percepções, e a dificuldade para entender a mutação que lança um profundo 

desafio a todas as categorias que costumamos manejar para descrever o 

mundo dos livros e a cultura escrita (CHARTIER, 2002, p. 24).  

 
 

Formar um público leitor pensante e atuante, capaz de entender e perceber 

essas mudanças tanto de suporte quanto de desmaterialização das obras, deveria ser 

função assumida pelos órgãos do governo, pois, através de políticas culturais de 

integração e acessibilidade, poder-se-ia fazer uma adaptação às novas tecnologias de 

informação. Os próprios autores, por vezes, parecem perder-se num jogo de mercado 

incessante cultivado pelas editoras e pela lógica capitalista. Não há mais como retroagir, 

ignorando que a obra produzida é um produto não só cultural mas também de consumo. 

A questão que não pode sair do clímax das discussões é o limite entre o que se produz 

meramente para consumir e aquecer a economia editorial e o que se produz com 

intenção de sublevação, de aquisição de conhecimento, com a intenção de libertar o 
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leitor de seu contexto estreito, de torná-lo mais sensível e com maior capacidade de 

perceber o seu meio a ponto de modificá-lo com criticidade, além, claro, de 

autoconhecer-se melhor a partir do contato com as várias vidas inventadas e verdadeiras 

que lhe são apresentadas a cada nova história, a cada novo poema. Não há como apartar 

definitivamente iniciativas mercadológicas de intencionalidades artísticas, mas o que 

não se pode permitir é que o primeiro predomine sobre o segundo. 

 As indústrias de entretenimento, no entanto, estão muito à frente; torna-se 

inviável, pois, competir com a mídia espetacular, que visa a atender, prioritariamente,  a 

interesses econômicos. O mundo editorial acaba por render-se à miscelânea 

desordenada dos campos de interesse, tendo o capital monetário, e não mais o 

simbólico, como o mediador dessas junções. Torna-se salutar ver a mercantilização da 

produção artístico-literária e a sublevação do lucro. O leitor, como já afirmara Umberto 

Eco, passa a ser o destinatário do sistema editorial e ele, mediante tantas mesclas, 

informações, dados e novidades, parece não se encantar mais ou mesmo se assombrar. 

Com o olhar engessado pelas ofertas, torna-se um leitor ávido por comprar livros e 

consumi-los, como já o faz com roupas, carros, tênis. Está perdendo a sensibilidade e a 

percepção – prerrogativas do leitor clássico, a quem boa parte dos autores dirige 

provavelmente suas histórias.  

O antropólogo argentino que investiga a pós-modernidade, através 

principalmente dos ritos de comunicações, Nestor García Canclini, afirma em seu livro 

Leitores, espectadores e internautas (2008) que “os salões literários e as editoras 

reordenaram no mesmo sentido a prática literária. A consagração das obras e dos 

autores implica o surgimento de uma crença em seu valor, que é conferida por agentes 

específicos: museus e espectadores, editoras e leitores” (CANCLINI, 2008). Esses 

agentes lutam pelo capital cultural, o que reforçaria a autonomia do campo a que estão 

integrados. Mesmo agentes que divergem entre si quanto a diversas questões, quando 

sentem que o capital cultural é valorizado e, por consequência, também o campo a que 

pertencem, no momento em que surgem ameaças externas, como interferências 

governamentais ou religiosas, por exemplo, estes agentes unem-se em favor do interesse 

comum e contra censuras ou impedimentos externos. Por outro lado, a fusão entre 

empresas culturais em nome da massificação da produção cultural, oferecendo os bens 

produzidos em vários suportes, tira a autonomia dos campos culturais. Várias editoras já 

se renderam a isso para atender à demanda de lucro rápido e fizeram, por exemplo, 

sumir títulos de menor tiragem, apesar da procura contínua. Não se pode supor que se é 
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possível igualar a lógica de mercado de entretenimento das televisões ou dos eletrônicos 

com a das editoras pois os pressupostos são outros.  

O texto literário – produto final – claramente funciona como culminância da 

sequência de ritos próprios e que até consideram o mercado; só não podem colocá-lo 

como principal objetivo. Para pôr-se em circulação uma obra, inicialmente, há rituais de 

sedução, propaganda, divulgação, típicos da publicidade, como anúncios em grupos 

pequenos, até mesmo familiares e pessoais. Depois, muitas vezes, o próprio autor, que 

ultimamente aglutina para si quase todo o processo de trabalho, amplia seu centro de 

atração e sedução para leitores e críticos de apreciação externa a seus grupos sociais 

através das várias mídias, principalmente as digitais. Além da escritura, o autor  

comporta-se como porta-voz de suas criações, produtor, editor, publicitário. E mostra-

se, também, crítico de outras obras cujas temáticas ou técnicas de escrita apresentam 

afinidades com a sua. Por vezes, funciona posicionar-se nesse mundo de opiniões 

emitidas sobre obras diversas antes mesmo da sua própria publicada. Criticam-se outros 

trabalhos de equivalência temática ou estética e dessa forma chama-se atenção para um, 

ainda não criticado, o que está por vir. Depois de publicado, continua-se alimentando o 

estereótipo do movimento a que é associado. Como foi o processo de composição? De 

pesquisa? De isolamento? De contato mágico com a inspiração? Se foi um processo de 

trabalho seguido de correção intenso, não é falado, pois perde-se a magia da autoria 

privilegiada. Exceto se for um texto, por exemplo, que vende justamente a imagem de 

trabalho intenso. Há de mostrar-se desapego às consequências mercadológicas em ter 

um livro publicado. Bom, isso é o que “romanticamente” espera-se de um escritor – 

uma transcendência em relação aos ritos com que necessariamente precisaria interagir 

para despontar em sua carreira literária. E todos estão direta ou indiretamente 

envolvidos nesse processo de conquista do público, de arrecadação a partir das vendas, 

de resposta aos movimentos publicitários, de números a partir das pesquisas de opinião, 

de gráficos de aceitação do leitor alvo etc. Não dá, portanto, para fingir desapego ou 

despreocupação com essa parte importante da campanha em favor do livro e, 

principalmente, da leitura literária, pois é esse muitas vezes o caminho que se percorre 

para chegar ao gosto definitivo pela leitura. 

Quem já possui obra publicada e reconhecida fisicamente tem um trabalho 

diferenciado ao difundir sua obra na internet. O desafio é atrair o seu próprio público a 

também navegar por águas desconhecidas, é seduzir tal público a considerar mais 

importante a obra descorporalizada do que o suporte que lhe sustentar. Claro que, uma 
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vez instaurada essa nova relação autor/obra/leitor, novas experiências se configurarão e 

seu alcance é imensurável. No entanto, aqueles que já começam na rede têm um projeto 

distinto do anterior. Muito provavelmente o que querem é cooptar para si o público que 

já se atrai por informática e eletrônicos e convidá-los a experimentar sua obra que vai 

ser usada, manuseada e, até mesmo, “lida” como mais um item de sua lista de objetos 

consumidos. Não há aqui generalização ou estereótipos do que pode acontecer nesses 

“encontros”, mas uma análise do quanto a origem do autor/escritor e a sua 

intencionalidade podem influenciar na cooptação do leitor e na consumação do seu 

gosto definitivo pela leitura, especialmente pela leitura literária. 

Canclini afirma que, na atualidade, em nome de algo mais premente que os já 

consagrados ritos, há o lucro, a lógica de mercado. A rendição, já citada, das editoras à 

obediência quanto a apresentar resultados monetários satisfatórios em curto prazo deu-

se progressivamente e essas fusões, por vezes, são feitas com quem nada tem a ver com 

o contexto editorial, como bancos, companhias de eletricidade, petroleiras, etc. Junte-se 

isso à convergência digital e à mudança de hábitos dos próprios leitores e teremos uma 

visão um pouco mais panorâmica do destino do livro como produto final.  

Com o advento do eletrônico, as operações e profissões podem ser simultâneas 

(autor, produtor, editor, distribuidor). Esse é um movimento que tem um aspecto 

embrionário no século XIX, na Europa, uma vez que o editor tinha como pré-requisito 

uma natureza intelectual e comunicativa e impunha uma marca pessoal ao seu trabalho. 

Acabava por tornar-se também livreiro, impressor e gráfico. Sua função editorial fazia-o 

apropriar-se de quase todo o processo. No entanto, precisava do escritor. Não o era, 

obviamente, apesar de ser visto como artista ou pertencente ao meio artístico. Seu 

prestígio fazia parte do ritual de publicação. O fato de hodiernamente haver essa 

incorporação de mais atribuições ao autor/escritor leva-nos a um questionamento: isso 

torna o acesso à leitura mais democrático ou, pelo contrário, a burocratização dos meios 

torna ainda mais elitizada a leitura, em especial, a leitura literária? 

É fato que a maneira de ler nos dias atuais mudou. O leitor pode até escrever e 

modificar o que se apresenta a ele como leitura se convertido digitalmente. Claro que há 

proteções contra isso, mas, por vezes, a proposta é exatamente esta: a interação sem 

limites. Diminuem-se as livrarias, mas aumentam-se as formas de interação leitor/autor. 

“O novo suporte do texto permite usos, manuseios e intervenções do leitor infinitamente 

mais numerosos e mais livres do que qualquer uma das formas antigas do livro” 

(CHARTIER, 1998, p. 88). Isso, obviamente, não garante a estabilidade de nada nesse 
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meio (se é que algum dia já houve tal estabilidade), mas talvez a marca desses novos 

tempos seja exatamente a certeza da instabilidade. No entanto, jamais serão “ilhas 

isoladas” os textos digitalizados e as imagens eletrônicas, pois fazem parte de um 

contexto de significação que vai além dos computadores. A ideia de apropriação de um 

texto e de identificação de autoria de uma obra se esfumaça no momento em que há uma 

tênue linha entre autor e leitor em se tratando de suportes materiais eletrônicos. A 

intervenção do leitor vai muito além das margens e das entrelinhas; agora, pode alterar 

as linhas, o que está escrito, o que se está lendo. As mudanças são tão rápidas que não 

há mais legados transmitidos de geração a geração – dão-se na mesma geração, várias 

vezes.  

 
 

É por isso que esta revolução, fundada sobre uma ruptura da continuidade e 

sobre a necessidade de aprendizagens radicalmente novas, e portanto de um 

distanciamento com relação aos hábitos, tem muito poucos precedentes tão 

violentos na longa história da cultura escrita (CHARTIER, 1998, p.93). 

 
 

A violência referida encontra-se na imediata adaptação de todos às novas 

tecnologias e entendendo que, por mais adaptadas que estejam as pessoas, sempre 

estarão defasadas, com um déficit de informações de atualizações. Talvez a geração 

educada diante da tela tenha mais facilidade para corresponder aos anseios de uso e 

manuseio, mas muitos, acostumados a ter contato com o livro através do toque físico do 

velho papel, veem tal premissa como indicativo de sacrifício ou, no mínimo, de trabalho 

complexo. Há então uma convivência de leitores que leem diretamente da tela com os 

que leem diretamente no livro físico apenas e com aqueles que conseguem alternar um e 

outro. Provavelmente o último tipo seja o ideal, pois, confrontando os dois suportes, 

consegue estabelecer comparações e inferências se a obra se altera ou se se modifica a 

forma de “ler” tal obra, dependendo do suporte da vez. 

Além do mais, dá-se a impressão de total interação entre leitor/internauta e 

meios digitais. Essa impressão é forjada por vários fatores. Um deles é o fato de que 

parecemos ser melhor ou mais rapidamente atendidos nos meios virtuais; no entanto, 

enquanto consumidores, basta procurarmos pela lista de processos iniciados por 

insatisfação de quem compra através da internet e saberemos quão falsa é tal ideia de 

atendimento melhor e mais rápido. Enquanto cidadãos, então, somos ainda mais 

esquecidos. Os embustes aos internautas se dão de toda forma e a proteção contra isso é 

ínfima. Temos ainda uma noção embrionária dos direitos de usuários de internet porque 



 

57 
 

incipiente também é a legislação que cuida disso. Podemos arriscar a dizer que até nossa 

concepção de democracia ainda engatinha. Em contrapartida, avançamos nas 

reivindicações enquanto consumidores. Somos vítimas em muitas situações de maus 

tratos, de descasos, de negligências, etc. E, saber que as editoras injetam a lógica de 

mercado consumidor nas suas gestões só nos deixa a certeza de que, se já não a 

vivemos, em breve também sofreremos as mesmas negligências, maus tratos, descasos 

na nossa relação com a compra de livros – físicos ou virtuais –, além de vermos os 

patrocinadores gerindo as próprias editoras, dizendo quem deverá ser lançado ou não 

dependendo do montante de lucros e prestígio que for capaz de retornar, quase se 

autofinanciando. Formar pensamentos críticos estando imersos numa sociedade cuja 

caça aos leitores/espectadores/internautas fogem às normas éticas é, no mínimo, 

inglório. As próprias escolas, em especial as privadas, já fazem o jogo da rendição aos 

valores contábeis há algum tempo: “Em vez de formar profissionais e pesquisadores 

para uma sociedade do conhecimento, treina peritos disciplinados” (CANCLINI, 2008).  

Muitas vezes o que se vê nas escolas como contato com a leitura literária 

principalmente no Ensino Fundamental é uma seleção no “cardápio” das editoras 

oferecida através dos catálogos em que os professores convocados para tal missão leem 

as sinopses das obras com um pequeno roteiro de como trabalhá-las em sala de aula e 

com as diferentes ofertas que pode conter cada adoção. Há escolas que têm como 

critério a opção pelo chamado “extraclasse” se a editora prometer o “algo a mais”, como 

a própria visita do autor ou um “animador de turma” que se voluntarie a proporcionar 

por algumas horas dinâmicas, brincadeiras, jogos interativos com a classe a que se 

destina o livro adotado. A leitura, neste esquema, parece ser o item de menor 

importância, pois a maior preocupação incutida aos discentes é entender o enredo para 

responder às perguntas do “quiz” das brincadeiras ou das subsequentes avaliações a que 

forem submetidos e, para isso, ler nem sempre é necessário. Talvez conversar com os 

colegas que leram ou ver o filme que fizeram baseado na obra já sejam o suficiente. 

Safar-se da leitura, desviar-se do compromisso e, ainda assim, adquirir o grau mínimo 

que se exige passam a ser um esporte, um desafio. A lógica do mercado a qual diz que  

estamos sempre competindo uns com os outros e temos de consumir para sentirmo-nos 

participantes da sociedade mais intensamente já invadiu as escolas há muito tempo. Os 

catálogos enviados aos professores também podem ser questionados da mesma forma 

como já se disse aqui sobre os buscadores – os livros que figuram na lista estão ali sob 

que critérios? Aqueles que realmente farão a diferença na vida do leitor iniciador do 
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Ensino Fundamental com todas aquelas vantagens citadas pela autora Leila Perrone-

Moisés? Ou são ordenados pelas próprias editoras que têm interesse em vender tal título 

em detrimento de outro? Ou querem retorno mais imediato para aquele alto 

investimento numa história que, se não escolhida a priori, pode representar um prejuízo 

muito grande para a empresa? 

Como fazer, pois, que a leitura literária, independente do suporte, chegue aos 

leitores em potencial, alunos adolescentes, através do ensino público e privado de 

qualidade? Que os hábitos se modificaram já está provado, que as práticas de leitura em 

prol do consumo estão em franca ascensão já se provou também. O que falta é o 

currículo aprimorado, é o trabalho que tome o crescimento e o autoconhecimento 

individual e coletivo como metas prioritárias, é o despertar para o gosto de ler a 

Literatura e usufruir do que se pode apreender com ela num trabalho contínuo de sala de 

aula, é o fomento para o prazer que todo este trabalho pode propiciar.  

Numa sociedade que caminha cada vez mais para a digitalização de textos e 

imagens, poderíamos pressupor que o acesso a tais obras/produtos acompanharia esse 

ritmo, mas o que vemos é o aumento do iletrismo tecnológico, ou seja, uma extrema 

dificuldade em interagir com as novas tecnologias de informação. O manejo com essas 

tecnologias se dá, principalmente, para aqueles que têm certa familiaridade com a 

leitura, visto que as notas explicativas vêm por meio da linguagem verbal e ainda se 

associam às pictóricas e às icônicas, todas com significados específicos e nem sempre 

autoexplicativos. A facilidade propagandeada pelas empresas oferecida especialmente 

pelos aplicativos se contrapõe aos obstáculos encontrados na hora de desvencilhar-se de 

imperativos burocráticos para instalação e manuseio dos eletrônicos ou para a 

navegação na internet em busca de informações que sejam de fato relevantes para a 

aquisição do conhecimento. Além disso, o encantamento pelo mundo de cores, imagens, 

sons e movimentos tira do centro da atenção qualquer pesquisa e desvia para o mundo 

que provavelmente culmina em consumo. Se caminharmos para um mundo 

predominantemente digital, pressupõe-se que a procura pelos livros se dará quase 

exclusivamente pelos sites de busca. Aí surgem as questões desafiadoras. 

Se já se questiona há algum tempo a confiabilidade dos buscadores da internet, 

até que ponto esses mecanismos são idôneos em trazer as informações que realmente 

interessam aos usuários e até que ponto eles não obedecem a acordos prévios 

estabelecidos com empresas que poderiam pagar para ter seus anúncios/sites 

encabeçando a lista dos resultados de busca?  E, em se tratando de livros e o acesso a 
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eles, será possível confiar no ranking disponibilizado de busca? Sob que critérios se 

formarão as listas? Mesmo para os ditos “letrados”, as informações que chegam são as 

mais relevantes de sua pesquisa ou obedece a critérios outros?  

 

 
Se for o caso, qual deles será colocado no topo do ranking de busca? Leitores 

comuns podem se perder ao fazer pesquisas entre milhares de edições 

diferentes das peças de Shakespeare e, assim, dependerão das edições que o 

Google tornar mais facilmente acessíveis. Será que o Google determinará o 

ranking de relevância dos livros da mesma forma que faz com todo o resto, 

de pastas de dente a artistas de cinema? Hoje em dia um algoritmo secreto é 

utilizado para montar um ranking de páginas da web segundo a frequência de 

uso entre as páginas que fazem links para elas. Imagina-se que o Google 

criará algum algoritmo para organizar os livros de acordo com sua relevância. 

Mas nada sugere que esse algoritmo levará em conta os padrões prescritos 
pelos bibliógrafos, tais como a primeira edição a ser impressa ou aquela que 

melhor corresponde à intenção expressa pelo autor (DARNTON, 2010, p.56-

57). 

 

 

Esses, provavelmente, são questionamentos que povoam a mente de 

educadores e ministradores da disciplina Literatura (e das outras, obviamente), pois 

posicionar-se numa luta contra o magnetismo eletrônico é vã; logo, é necessário entrar 

nessa batalha com outra postura – a de agregar os eletrônicos no trabalho de promover o 

encontro entre alunos, leitores em potencial, e a leitura como fator de crescimento. Não 

é bom caminho fechar os olhos às obras que costumeiramente os fascinam em nome de 

uma fidelidade à titulação canônica. Sobre isso também trata o Roger Chartier na 

entrevista reproduzida no livro A aventura do livro – do leitor ao navegador:  

 
 

Aqueles que são considerados não leitores leem, mas leem coisa diferente 

daquilo que o cânone escolar define como uma leitura legítima. O problema 

não é tanto o de considerar como não leituras estas leituras selvagens que se 

ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar 

apoiar-se sobre essas práticas incontroladas e disseminadas para conduzir 

esses leitores, pela escola mas também sem dúvida por múltiplas outras vias, 
a encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma escolar 

rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto é, ao 

encontro de textos densos e mais capazes de transformar a visão do mundo, 

as maneiras de sentir e de pensar (CHARTIER, 1998, p.103-104). 

 

 

 Há de ter-se cuidado também em classificar determinadas leituras como 

“selvagens” ou não. Se a proposta é formar leitores e, através da leitura, possibilitar a 

eles, em contato com a opinião de outros leitores, formar uma teia de possibilidades de 

interpretações a tal ponto que se autoconheçam com mais propriedade, não parece 

sensato descartar ou desmerecer a obra que os façam iniciar tal processo. É interessante 
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até o profissional à frente de uma turma estar em constante revisão dos conceitos de 

obra clássica ou canônica e obra selvagem, comercial ou de baixa cultura. O professor 

que se abre a essas novas opções não perde também ele em crescimento e pode 

surpreender-se com as descobertas propiciadas até mesmo pelo olhar trazido por seu 

aluno. Este será um terreno fértil para o profissional de Letras trazer à discussão o 

escopo de obras literárias que considera importante, ou até mesmo primordial, para a 

ampliação de visão e de sensibilidade do seu alunado. 

Formar leitores sempre foi considerado perigoso em sociedades menos abertas 

democraticamente. Pelo viés econômico, não é lucrativo ou viável para um país que 

todos leiam.  

 
 

Ora, o acesso à leitura e à escrita leva uma população de colegiais, e depois 

universitários, a abandonar a terra, ou a loja, em favor dos ofícios da pena e 

da palavra. Tudo isso contribui para que os poderes e os poderosos vejam 

nisso uma grande desordem social que enfraqueceria o Estado, (...) obrigam a 

importação do estrangeiro aquilo que não mais se produz no país 

(CHARTIER, 1998, p.108). 

 
 

 Ler pode tornar as pessoas mais esclarecidas e combativas, portanto, mesmo 

que políticas públicas de acesso à leitura digam o contrário, não se fazem tais políticas 

para verdadeiramente atingir a grande massa. Aí também reside o papel da escola e do 

ensino de Literatura: tornar mais democrático o acesso à leitura e, em especial, a leitura 

literária. Com a pecha de difícil, elitizada, complexa ou ainda considerada para poucos, 

vai-se reforçando o estereótipo de que a Literatura é artigo de luxo ou exclusiva para 

alguns poucos seletos intelectuais. Por vaidade, alguns profissionais fazem coro a tal 

discurso, pois querem manter o capital cultural que os conserva e protege num patamar 

de inacessibilidade que os enaltece e guarda; mas isso significa um desserviço à 

população e as consequências coletivas desse comportamento se fazem notar facilmente 

no caos ideológico e político que rege a nação oriundo da alienação e do iletrismo de 

todas as ordens. Toda forma de poder, seja ele político, religioso, militar, guarda em si 

mecanismos de persuasão e controle para manter-se. “O próprio Lutero, desde os anos 

1520, depois de ter dado a todos a Bíblia, traduzindo-a para o alemão, tem um 

movimento de recuo quando percebe que ela suscita interpretações – a dos anabatistas, 

por exemplo – política e socialmente perigosas” (CHARTIER, 1998, p.109). 

O tecnológico, com a característica de tudo guardar e reter, não trabalha por si 

mesmo para o crescimento do indivíduo, pois é apenas uma ferramenta. Sempre foi 
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sonho do homem, pelo menos desde a Época das Luzes, organizar todo o conhecimento 

em uma biblioteca universal. Foram várias as tentativas ao longo do tempo, mas agora, 

com as mídias eletrônicas de armazenamento, deslumbra-se essa possibilidade. Um 

lugar onde se pode acessar todos os textos, todas as músicas, todos os filmes, 

livremente, gratuitamente. Esse parece ser mesmo um dos grandes sonhos de 

modernidade. Mesmo a distância, leitor e texto podem encontrar-se. Apesar de todas as 

dificuldades, algumas já citadas aqui, físicas, virtuais e operacionais para que isso se 

efetive, nunca se esteve tão perto de tal projeto humano. Os projetos de universalidade e 

acessibilidade esbarram exatamente na dificuldade material, social e econômica de pôr-

se isso em prática. Não há acesso para todos, nem todos têm contato com a internet, ou 

até mesmo, com o computador. Principalmente entre as camadas mais pobres das 

nações. Não é interessante para aqueles que possuem os direitos sobre os textos que 

todos possam consumi-los porque a exclusividade e a limitação no acesso fazem 

aumentar o valor pecuniário sobre o produto divulgado. E, ainda há a questão da 

identificação pessoal: determinadas obras só vão causar interesse aos prováveis leitores 

se a estes forem divulgadas. Se eles não conhecerem, não se interessarão, por 

consequência. Por isso, a ideia de todo e qualquer acesso a um clique parece sempre 

subjugada a interesses bem maiores e preponderantes, mormente, econômicos.  

A ideia de riqueza ou de um “indivíduo rico” se relaciona à noção de 

acessibilidade. Favorecido é aquele que consegue, com seu salário, com seu 

conhecimento, com sua mobilidade, com sua formação, acessar os bens culturais e 

sociais. Saber ler é possibilitar a inserção do indivíduo na sociedade; saber ler com 

fluidez propicia ao ser humano desenvoltura para lutar pelo acesso; saber ler Literatura 

torna a pessoa capaz de autoconhecer-se e reconhecer suas próprias limitações para 

trabalhar seu desenvolvimento a partir dessa conscientização; saber ler Literatura com 

fluidez enriquece quem o faz, torna-o sensível para administrar seu posicionamento nas 

mais diferentes situações por que passa, prepara-o para a vida que já vislumbrou na 

infinidade de possibilidade de vidas que já leu e, por isso, já experimentou. Não 

podemos, enquanto profissionais da Educação e das Letras, negligenciar nosso alunos, 

negar a eles tal conhecimento que é tão profícuo. Daí a importância da convivência dos 

suportes. Não será somente o meio físico que proporcionará tudo isso ao leitor, nem 

tampouco somente o meio digital, mas ambos, cada um com sua feição e especificidade.  

A ideia de conservação que o eletrônico traz é muito importante também e 

precisa estender-se para fora das telas. Não é a mesma experiência ler um texto solto 
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num site e lê-lo no suporte para o qual foi projetado inicialmente. Isso acontece com a 

maioria dos gêneros. Uma crônica feita para um jornal em determinada data perde muito 

de sua textualidade quando vai para uma coletânea. É claro que ganha em outros 

aspectos, mas há que se trabalhar conhecendo essas mudanças. Um artigo lido na 

própria revista de publicação diz muito ao leitor porque muitas vezes é parte de um 

conjunto de mesma temática e, quando cotejado com os outros textos da mesma revista, 

adquire novos e profundos significados. Bem diferente será ler tal artigo no blog do 

autor três meses depois, por exemplo. É preciso ter em mente que o aumento da 

interatividade com o manuseio dos textos eletrônicos é benéfico, mas, sob qualquer 

hipótese, não podemos condicionar nossas pesquisas, nossos trabalhos e até nosso lazer 

aos meios digitais. Em vez de uma biblioteca, a virtual, suplantar a outra, a material, 

visto a importância das duas, elas têm de conviver. 

E este é o mote para o trabalho de um professor de Literatura de Ensino Médio. 

Sabendo, pois, que a Literatura é, além de um direito, uma necessidade, o professor, 

como aquele que muitas vezes desempenha o papel de apresentador da leitura literária 

ao educando, acaba por ter a função de disponibilizar-se a introduzir tal meio de 

conhecimento do mundo a este leitor em formação. Considerando que é também um 

leitor e, somado a isso, um profissional de Letras, consciente dos documentos oficiais 

citados no primeiro capítulo, mesmo que tão contraditórios entre si, não poderá tratar 

seu ofício como uma demonstração na linha do tempo dos movimentos literários que 

compõem as manifestações canônicas do país, nem poderá tampouco ser um tradutor de 

textos transmitindo a seus discípulos suas próprias concepções de cada verso ou de cada 

parágrafo da mensagem poética e/ou narrativa analisada. Que poderá fazer então, sob 

tamanha responsabilidade, tal profissional? Sabemos nós que cumpre seu papel em 

situações de penúria muitas vezes, não só pessoal, mas também do seu local de trabalho. 

Há de ser, portanto, e não sem luta diária, um mediador. Aquele ser que trará à 

discussão em sala de aula a Literatura que o encantou, que o despertou não só para a 

profissão, mas também para a sua própria vida. Aproveitará também para, a cada aula 

em que trabalhará o seu livro retirado de sua “antologia do coração”, reviver a própria 

história que outrora lhe conquistara e que, mais uma vez, pode ser redimensionada e, 

analisada sob a ótica da nova geração, num mundo totalmente outro, podendo também 

este professor descobrir naquela aparente velha obra o que não fora capaz de ver antes. 

Nem poderia. Na aula de agora ele é outro, a obra é outra, o aluno é outro, o suporte, 

provavelmente, é outro. 
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3 – A LITERATURA PERMANECERÁ. COMO FAZER PARA QUE, AO 

CHEGAR AOS LEITORES, AÍ FIQUE?  

 

 

Independente de a Literatura ser um direito ou uma necessidade e também 

independente da dicotomia que se criou de para uns vivermos atualmente a menos 

favorável época para esta manifestação artística e, para outros, mais otimistas, ser 

exatamente o tempo da grande divulgação dos textos literários, o fato é: a Literatura 

permanecerá.  

Permanecerá por quê? Porque será sempre o movimento de sedição, o processo 

que transforma um sujeito acomodado em incomodado, conformado e “em fôrma” em 

incorformado e disforme. A Literatura, daqui a um tempo, pode até não ser ampla e 

irrestrita, mas os tantos quantos se deixam (se deixarem) tocar jamais voltam (voltarão) 

a serem os mesmos, jamais retornam (retornarão) ao seu lugar de origem. Depois do 

contato, passa-se a ocupar a região do “não lugar”. O inadequado, o “entre mundos”. 

Esse trânsito nada tem de negativo, visto que reafirma a condição do humano. 

Enquanto houver livros que nos tragam ciúme, amor, inveja, ódio, cobiça, 

piedade, empatia, etc, estaremos marcados como seres empáticos. 

A Literatura prova esta necessidade que temos de ser ainda mais humanos, 

num mundo cuja tendência é automatizar e desumanizar a todo instante. Numa 

declaração de amor explícita a ela, a Literatura, listo uma antologia que pode vir a 

sancionar a relação de humanização que se pode travar em uma sala de aula. 

Enquanto professora de Literatura do Ensino Médio de escola pública e privada 

no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, motiva-me, como desafio e função 

assumida, refletir sobre o papel da Literatura na escola. Já ouvi de colegas que tal 

disciplina está deslocada na escola e seu tempo já passou. Também já escutei de 

especialistas acadêmicos que talvez o lugar dela seja apenas na Universidade. E, por 

discordar de ambas as ideias, resolvi procurar saber as opiniões de outros sobre o 

assunto, de pesquisadores da Literatura enquanto manifestação artística e cultural mas 

também como ramo de pesquisa, hábito adquirido de cunho pessoal e componente 

curricular nas escolas. Foi quando me deparei com um rol de nomes, consagrados ou 

não, brasileiros ou não, de autores, historiadores, literatos, linguistas, críticos, a que essa 

mesma preocupação já havia batido bem antes em seus pensamentos. Claro que há 

crises que abrangem a leitura literária, ligadas ao social e a políticas de acesso, que 
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trazem por consequências imediatas o analfabetismo, o analfabetismo funcional, o 

chamado iletrismo tecnológico entre outros, mas o que quero me ater aqui é ao mesmo 

mote que impulsionou o início desta pesquisa: a crise do ensino de Literatura na escola. 

De forma idealizada, o interesse pela leitura literária deveria surgir na infância, 

nos lares, nos seios das famílias, a partir dos exemplos de pais, tios, avós e não somente 

na escola, menos ainda tardiamente apenas no Ensino Médio. No entanto, não é um 

hábito cultural típico do Brasil. O mais comum de se ver é grande parte das crianças ou 

até mesmo dos adolescentes só serem apresentados ao livro, anacronicamente o físico, 

na escola e, por vezes, somente em idade avançada. Já começamos, pois, em 

desvantagem, mas não é por isso que devemos desistir no primeiro empecilho. No 

primeiro de uma longa série... Um hábito se torna ainda mais parte da formação do 

indivíduo quanto mais jovem lhe for apresentado. Às vezes, torna-se uma tarefa inglória 

para o professor de Literatura, no Ensino Médio, ter de “ensinar” a disciplina e ainda 

tentar favorecer o “gosto” por ela em mentes adolescentes cujos outros gostos e hábitos 

já estão enraizados na sua personalidade e entranhados no seu cotidiano. Tem-se a 

impressão de que não há mais nada a fazer a não ser cumprir o horário da aula e os 

protocolos de currículo exigido, aplicando, assim, uns exercícios enfadonhos de livros 

didáticos sobre textos soltos nas aulas, seguindo uma linha temporal de movimentos 

literários em cuja importância nem o professor parece crer.  

 

 
O conhecimento de Literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias 

que conduzem à realização pessoal de cada um. O caminho tomado 

atualmente pelo ensino literário, que dá as costas a esse horizonte (“nesta 

semana estudamos metonímia, semana que vem passaremos à 

personificação”), arrisca-se a nos conduzir a um impasse – sem falar que 

dificilmente poderá ter como consequência o amor pela literatura 

(TODOROV, 2014, p. 33). 

 

 

O aluno, leitor de Literatura em potencial, pode vir a passar os três anos de 

Ensino Médio acreditando em que a Literatura se resume a isso e associando-a a 

esquemas de decorebas, a leituras obrigatórias fastidiosas para fazer uma prova, a 

exercícios de interpretação que não lhe fazem sentido algum, a aulas expositivas sobre 

as características das estéticas e seus autores que, para ele, naquele momento, só lhe dão 

a certeza de que não vai precisar daquilo para nada em sua vida profissional ou pessoal. 

Resumindo assim, realmente, cumpre-se um desserviço à Literatura, pois, uma vez que 

não esteja na escola, pode ser procurada por conta própria pelo adolescente interessado 
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e, quem sabe, introduzida em sua vida de uma forma menos automatizada e possa até 

vir a ter maior significado para este; entretanto, o problema dessa “retirada” dos 

currículos é ver a Literatura ter o mesmo destino de outros ramos artísticos: existir para 

poucos. Mais que uma manifestação artística, a Literatura, como já dito, é um direito e 

uma necessidade. Entre outras coisas, faz o indivíduo organizar seus pensamentos, 

elucidar suas questões e autoconhecer-se; tudo isso pelo contato com outras vidas, que 

poderiam ser reais, pois tem o real como norte de criação. O ser humano precisa, quase 

que diariamente, de uma cota de ficção, porque, entendendo como reais as ficções, pode 

também perceber as ficcionalizações do real. “Sonho lúcido e fantasia encarnada, a 

ficção nos completa – a nós, seres mutilados, a quem foi imposta a atroz dicotomia de 

ter uma única vida, e os apetites e as fantasias de desejar outras mil” (LLOSA, 2004, p. 

17). Ler Literatura não é um luxo, uma extravagância, muito menos uma atividade para 

poucos. Para um menor ou maior grau de complexidade, existem os vários gêneros, 

histórias e abordagens – um mundo inteiro e, deliciosamente, abrangente para atender a 

todas as pessoas na sua infinidade de tipos. 

 

 
O horizonte no qual se inscreve a obra literária é a verdade comum do 

desvelamento ou, se preferirmos, o universo ampliado ao qual se chega por 

ocasião do encontro com um texto narrativo ou poético. Ser verídico, nesse 

sentido da palavra, é a única exigência legítima que se pode fazer à literatura 

(TODOROV, 2010, p. 83). 

 

 

Para essa mediação: o professor! O professor de Língua Portuguesa de todos os 

níveis e, em especial o de Literatura do Ensino Médio. Em primeiro lugar, a Escola é 

sim o lugar dela. É a primeira lição. Mesmo as aulas sendo para adolescentes já 

iniciados em outras atrações de franca concorrência, é nesta fase que as paixões se 

instalam mais fortemente nos espíritos e nos corações e, dependendo das condições, 

podem ser passageiras e fugazes ou perenes e fatais. Não querendo imputar uma 

responsabilidade maior que a que já tem o professor, defende-se aqui uma função 

agregada especial: a de infundir na alma adolescente o contato com as potencialidades 

de uma obra literária e o que ela pode propiciar a estes que a leem pela primeira vez 

com a mediação de quem já a leu algumas vezes mais e permite-se aprender também 

mais um pouco com o novo olhar dos aprendizes. Experiências únicas para quem ensina 

e para quem aprende numa constante troca de papel. Como dito no Capítulo 2, o 

trabalho com obras primas pelo que se deve entender como obras primas – aquelas que 

deixam brechas, lacunas a serem preenchidas – pode ser bastante profícuo.  
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De resto, confirma-se a assimetria: se em física é ignorante aquele que não 

conhece a lei da gravitação, em literatura essa ignorância é atribuída a quem 
não leu As Flores do Mal. Poderíamos apostar que Rousseau, Stendhal e 

Proust permanecerão familiares aos leitores muito tempo depois de terem 

sido esquecidos os nomes dos teóricos atuais ou suas construções conceituais, 

e há mesmo evidências de falta de humildade no fato de ensinarmos nossas 

próprias teorias acerca de uma obra em vez de abordar a própria obra em si 

mesma (TODOROV, 2010, p. 31). 

 

 

O professor também não precisa fechar os olhos ao que Roger Chartier chamou 

de “leituras selvagens” (CHARTIER, 1998, p. 51), aquelas de forte apelo comercial; 

pelo contrário, deve trazê-las à luz de suas aulas para discussão com o séquito de 

seguidores desses livros e/ou sagas e cotejar suas páginas com as dos clássicos 

selecionados. Não é para desmerecer uns em favorecimento dos outros, mas para pôr-se 

em questão: Por que uns são considerados clássicos e outros não? Por que uns são um 

sucesso datado e outros não? Não será porque o que esses de sucesso datado têm a dizer 

se esgota em uma geração? Não será porque os “clássicos” sobrepõem-se ao enredo e 

transformam a própria linguagem em seu experimentalismo artístico? Não será porque 

os clássicos usam a história como pretexto para compor o texto que prioriza o estético? 

Será porque tocam seus leitores, independente da época ou do modismo reinante? 

Quando uma obra, então, pode ser mesmo considerada clássica? Portanto, proibir a 

entrada dos livros ditos não clássicos na aula ou simplesmente ignorá-los empobrece a 

discussão e não permite ao aluno compreender a dinâmica que existe na relação 

Literatura/Editoras.  

 

 
É por isso que devemos encorajar a leitura por todos os meios – inclusive a 

dos livros que o crítico profissional considera com condescendência, se não 

com desprezo, desde Os Três Mosqueteiros até Harry Potter: não apenas 

esses romances populares levaram ao hábito da leitura milhões de 
adolescentes, mas, sobretudo, lhes possibilitaram a construção de uma 

primeira imagem coerente do mundo, que, podemos assegurar, as leituras 

posteriores se encarregarão de tornar mais complexas e nuançadas 

(TODOROV, 2010, p. 82). 

 

 

Nessa mediação professor / obra / alunos, muitas trocas podem ser efetuadas. A 

contextualização da obra, histórica e artisticamente, faz o aluno se situar e entendê-la de 

forma mais abrangente, mesmo que a leitura proposta seja de apenas uma página de 

todo o livro. O professor pode levar os títulos que, ao longo de sua vida, o tocaram de 

diversas formas, trazendo, assim, autenticidade às revelações que a leitura trabalhada 
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em aula pode propiciar e, mesmo que isso não ocorra com o aluno, abre-se um caminho 

para este travar seus próprios diálogos.  

 
 

Ler poemas e romances não conduz à reflexão sobre a condição humana, 

sobre o indivíduo e a sociedade, o amor e o ódio, a alegria e o desespero, mas 

sobre as noções críticas, tradicionais ou modernas. Na escola, não 

aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim dos que falam os críticos 

(TODOROV, 2010, p. 27). 

 

 

O lugar da leitura literária é, pois, na escola sim e não só na Universidade 

como acreditam alguns. Muitos destes sacralizam a Literatura e põem-na numa redoma 

como se fosse pérola indecifrável para a grande massa. Isso já é uma grande 

contradição, pois as Faculdades de Letras, em sua maioria, formam graduados em 

licenciatura, ou seja, aptos a dar aulas, mas, enquanto não se puser isso como fato aceito 

e assumido e algumas aulas de graduação continuarem ascéticas e restritas às análises 

dos autores e dos críticos dos autores e suas abordagens, o papel da Literatura na escola 

e, consequentemente, na vida será sempre uma indagação. Para manter o status de 

detentores do saber intelectual, muitos pesquisadores de Literatura alimentam a cisão 

entre os que têm tal capital cultural e os que não têm, enquanto dever-se-ia trabalhar 

exatamente o contrário. Cientes dos ganhos, de todas as ordens, adquiridos ao saber-se 

leitor de Literatura, os que trabalham com ela deveriam ser os primeiros a lutar para que 

todos lhe tivessem acesso.  

 
 

Essa aprendizagem não muda o conteúdo do nosso espírito, mas sim o 

próprio espírito de quem recebe esse conteúdo; muda mais o aparelho 

perceptivo do que as coisas percebidas. O que o romance nos dá não é um 

novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes 

de nós; nesse sentido, eles participam mais da moral do que da ciência. O 

horizonte último dessa experiência não é a verdade, mas o amor, forma 

suprema da ligação humana (TODOROV, 2010, p. 81). 
 

 

A Literatura deveria ser a primeira das matérias obrigatórias e a última a ser 

cogitada a sair do quadro curricular pelo menos do Ensino Médio, pois é a única que 

realmente interessa a todas as áreas, pois fortalece o significado do humano. Para que o 

professor tenha a mínima condição para trazer a antologia selecionada para trabalhar em 

sala de aula, há que se pensar na formação do leitor. No Brasil, sabemos todos que já se 

iniciaram tardiamente os mecanismos necessários para se constituir uma sociedade 

letrada e leitora. Viemos de uma sociedade colonizada, explorada por séculos, 
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escravocrata, em que todos os recursos produzidos e coletados eram para o bem de um 

país estrangeiro, seja ele a metrópole ou não. Somente em meados do século XIX, a 

leitura para um público em número mais considerável começa a dar seus primeiros 

passos, mas ainda num processo em que o autor tenta dirigir todos os atos – da 

composição à leitura, não confiando em que o leitor por si só possa ser capaz de 

interessar-se por qualquer obra que lhe fosse apresentada. Gerenciando esse encontro, 

acreditava que poderia prever a quantidade de leitores de suas próprias obras ou garantir 

que estes se tornassem fiéis a seu estilo. A narração intrusa, tão amplamente conhecida 

em Machado de Assis, era uma forma de tutelar o leitor, trazê-lo para uma maior 

intimidade com o narrador e guiá-lo nessa empreitada cuja competência do interlocutor 

era subestimada pelo locutor. Facilitar o trabalho, tornar a leitura palatável têm suas 

vantagens, como a intimidade que se permite a quem lê; entretanto, pode-se criar um 

vício irresistível de já ter parte do seu papel suprimido. Afinal, desvendar a história por 

conta própria, permitir que as brechas lançadas pelo narrador, conscientemente ou não, 

sejam preenchidas por experiências singulares de cada leitor são exemplos de ganhos 

com a Literatura não facilitada para “conquistar” gratuitamente o público. Em 

contrapartida, quem é envolvido por tais facilidades por vezes nem deve perceber tais 

artifícios; portanto, ignora o que está perdendo. Se um autor sonegar a seu leitor a 

possibilidade de descobrir o que está nas linhas e entrelinhas de seu livro e, por 

conseguinte, descobrir-se a si mesmo já nos parece ilícito e desleal, o que dizer do 

profissional das Letras, o professor, a quem compete o papel da apresentação e 

mediação do texto alheio? A questão é que, de alguma forma, isso se enraizou 

parcialmente na cultura de nosso país, que já carrega a pecha de trabalhar com 

“jeitinhos facilitadores”. (LAJOLO, 1996) 

 

 
Se quisermos evitar que com a literatura desapareça, ou fique esquecida ou 

desprezada, essa fonte motivadora da imaginação e da insatisfação, que nos 

refina a sensibilidade e nos ensina a falar com eloquência e rigor e que nos 

faz mais livres e com vidas mais ricas e mais intensas, temos que agir. Temos 

que ler bons livros, e estimular e ensinar a ler os que vêm atrás de nós – nas 

famílias e nas aulas, nos meios e em todas as instâncias da vida comum –, 
como uma tarefa imprescindível, porque ela impregna e enriquece a todos os 

demais (LLOSA, 2004, p. 367).  

 

 

  Há muitas formas de mostrar a um aluno o poder que a leitura literária exerce 

sobre nós, leitores, ávidos ou desavisados. Como proposta, exponho aqui uma lista de 

trabalhos com obras, consideradas clássicas ou não, contemporâneas ou não, que podem 



 

69 
 

despertar a conscientização para a necessidade de desenvolvermos ainda mais aquilo 

que se pensa inato, mas, numa época de máquinas em supremacia, corremos o risco de 

perdermos progressivamente – o senso de humanidade.  

Como não se tem a pretensão de dar receitas de trabalho em sala de aula, as 

histórias foram escolhidas aqui por mostrarem em suas narrativas cenas de leitura ou 

proximidade com as narrativas de viagem ou ainda por representarem metáforas do 

próprio contato, inicial ou não, com a Literatura. Desse modo, pode o aluno/leitor ter 

contato com as modificações por que passam os próprios personagens, nas cenas de 

leitura; com a dinâmica das viagens em analogia com a leitura de um livro literário; e 

com o jogo polissêmico das metáforas intuídas das histórias que os lançam a avaliar as 

situações mais cotidianas da vida.  

 

No romance Passageiro do fim do dia (2010), de Rubens Figueiredo, Pedro é o 

protagonista. Toda a linha temporal se dá na espera de um ônibus que o conduz até uma 

localidade chamada Tirol e a viagem depreendida até lá. Pedro, “De devaneio em 

devaneio” (FIGUEIREDO, 2010, p. 10), faz várias digressões, mas não fala com 

ninguém nem na fila nem na condução. Sente-se descolado daquela realidade e acima 

dela na maioria das vezes. Em todo o percurso, sofre várias “violências”, as mesmas que 

acometem a todos; no entanto, não se sente tão integrante, tão participante, tão vítima 

quanto os outros. Para ele, a visão é distanciada: ele só tem de ir ao Tirol uma vez na 

semana, na sexta-feira. 

A história é composta, além da viagem em si, dos pensamentos e lembranças 

de Pedro. Há episódios que servem de “liga” para a narrativa: o ataque que sofrera de 

um cavalo numa manifestação popular e o fato de remeter-se à lembrança de ter visto 

um advogado manusear um livro que tratava de Darwin na livraria de que era sócio com 

um amigo, também advogado, o qual conseguiu indenização para ele no caso do 

“cavalo”. 

Pedro lia o diário de Darwin, feito quando este esteve no Rio de Janeiro em 

1832 – o Diário do Beagle.  

 

 
4 de abril. Como os ventos estão muito fracos, não passamos pelo Pão de 

Açúcar até a hora do almoço. Nosso lento cruzeiro foi animado pela 
perspectiva variável das montanhas: ora encobertos pelas nuvens brancas, ora 

iluminados pelo sol, os picos selvagens e rochosos configuravam novas 

paisagens. No interior da enseada a luz não estava boa, mas a visão desta 

noite preparou nossas mentes para o deleite do dia seguinte. No estilo mais 
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glorioso o pequeno Beagle adentrou a enseada e baixou suas velas lado a lado 

com a capitânia. Avisaram-nos de que, por conta de algum transtorno 

insignificante, deveríamos ancorar em um ponto específico. Enquanto o 

capitão estava ausente com o oficial-comandante, viramos de bordo e 

tivemos o mérito reconhecido pela forma como o Beagle era tripulado e 

conduzido. Em seguida veio o êxtase de abrir cartas com grande excitação e 

de sentir os melhores e mais agradáveis prazeres da mente. Eu não queria a 

lembrança flutuante da ambição agora satisfeita, eu não queria que a 

grandiosidade da paisagem levasse meu coração a se jubilar com intensa 
alegria. No entanto, não bastasse tudo isso, poucos poderiam imaginar e 

muito menos esquecer o efeito duradouro e impressionante (MOREIRA, 

2009, p.1). 

 

 

Da mesma forma que o Beagle é o meio de transporte principal do naturalista e 

possibilita que veja as paisagens e reflita sobre o país que visita, o ônibus é o meio 

também que conduz Pedro a outra realidade, e a longa viagem e as diversas 

adversidades que surgem também o fazem analisar sua própria condição. Darwin é o 

criador da teoria do Evolucionismo cujo embasamento, resumido aqui de forma 

simplista, gira em torno das questões da sobrevivência e permanência das espécies – só 

o mais apto e resistente às intempéries do meio sobrevive. E na ida ao Tirol quem 

sobrevive e permanece na “selva” da vida contemporânea a Pedro? “Não são os 

mimados, mas sim os adaptados que vão sobreviver” (FIGUEIREDO, 2010, p.8). Há 

uma referência intertextual à teoria darwiniana constantemente no romance.  

Apesar de Pedro não ser de classe social tão acima dos integrantes do cenário 

de viagem, ele se comporta como se não pertencesse àquele mundo; no entanto, no 

decorrer da história, percebe-se seu entranhamento neste meio que ele rejeita, mas pelo 

qual sente uma atração irresistível. Ele é o distraído, aquele que consegue estar no lugar 

e não se sentir neste lugar ao mesmo tempo, por vários fatores: o fone de ouvido que o 

faz imergir em vozes e sons aos quais nem presta muita atenção; à observação dos 

companheiros de viagens e suposições digressivas sobre suas vidas; à leitura do livro 

que carrega na mochila sobre Darwin. “Por mais distraído que fosse, ainda era preciso 

buscar distrações” (FIGUEIREDO, 2010, p.7). No fragmento, Darwin também se 

entregava à leitura das cartas que o distraíam um pouco do seu objetivo e da viagem que 

empreendia. Isso lhe dava prazer; enquanto a leitura para Pedro era uma maneira de 

atar-se com o passado e com o episódio que lhe fora marcante – o ataque do cavalo 

numa manifestação popular. A cada progresso da leitura, o narrador onisciente nos 

relata o que havia sido este ataque e o que causara em Pedro – além da ida ao hospital e 

dos problemas físicos, havia um sentimento de fragilidade e impotência diante de uma 

força contra a qual não fora capaz de lutar à época. O livro funciona como ponte entre o 
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presente e aquele episódio, pois, apesar de não ser a mesma obra, ele se lembrava 

fortemente da imagem de um livro de mesma edição que estava para ser vendido na 

calçada antes de ser destruído na confusão da manifestação. E com essa imagem ele se 

identificava. O advogado folhear o objeto em sua frente na sua loja lhe remeteu a esse 

passado ainda nebuloso o qual ele ainda se esforçava por entender. Passar os olhos por 

ele no ônibus significava revisitar o ataque que sofrera. 

No esforço de entender-se e entender o que aconteceu, o narrador, na visão que 

mantém próximo do olhar do próprio Pedro, traça um paralelo com as análises que 

Darwin faz do Brasil. Pedro cita, por exemplo, um episódio descrito por Darwin, em 

seus diários, do seu estranhamento com o espanto de um escravo, num pequeno barco, 

ao encolher-se todo numa atitude defensiva com o fato de o cientista ter “apenas” 

levantado o braço. Pedro questionou se não houve aí uma atitude preconceituosa e 

hipócrita de Darwin. Será que ele não foi abrupto demasiadamente na sua superioridade 

europeia “natural” e isso realmente causara espanto no escravo? Por que culpar os 

brasileiros de serem violentos cotidianamente e terem condicionado seus escravos a 

agirem sempre na defensiva se ele mesmo pode ter sido violento com o homem que 

conduzia o barco até na sua maneira de tentar ser entendido na língua estrangeira com 

que se comunicava? Pedro paralelamente, ao julgar o comportamento de Darwin, não 

agia feito ele ali no ônibus? No seu silêncio de espectador da miséria dos passageiros, 

não se distanciava daquela realidade?  

O ponto de partida para a história é a espera no ponto de ônibus. As possíveis 

dúvidas do leitor são dirimidas aos poucos ao longo da narrativa. O que ele iria fazer no 

Tirol? Por que só na sexta-feira? Por que as imagens em sua mente se repetem e por que 

algumas são tão insistentes? Rosane, a namorada, era a motivação. E era também a 

outra ponta do extremo. Rosane era a “envolvida”, a solidária, a engajada, a totalmente 

imersa no Tirol mesmo que inconscientemente. Pela história de vida de Rosane a ela 

poderiam apontar outras trajetórias e elas são “apontadas” na vida de outros 

personagens do Tirol de mesma condição da namorada de Pedro. A melhor amiga de 

Rosane enlouqueceu – “Uma doida, um bicho.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 62) – segundo 

a própria Rosane) –, poderia ter sido ela mesma a enlouquecer. O colega de escola de 

Rosane marginalizou-se ainda mais ao ser preso. Poderia ter sido ela mesma a 

corromper-se e a atrair-se pela bandidagem. A defesa que ela encontrou para afastar-se 

desses destinos possíveis foi planejar. Agarrava-se a planos, a metas, a sonhos. Eles, ao 

ver de Pedro, não tinham uma constância, nem uma linha coerente de interesses; pelo 
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contrário, mudavam a cada nova conversa com um vizinho, a cada novidade que lhe 

surgia, a cada oportunidade que se lhe apresentava. Rosane era uma espécie de 

Pombinha (personagem de O cortiço, romance de 1890, de Aluísio Azevedo) do Tirol: 

absorvia os problemas alheios e não sabia o que fazer com eles dentro de si. Acabaram 

por eclodir, metaforicamente, em punhos doídos, literalmente. Por fazer tantos 

exercícios repetitivos na fábrica de copos de refresco em que trabalhava, adquiriu dores 

intensas nos punhos que a impediram de trabalhar e ainda a fizeram passar por 

violências morais ao ter de provar sua incapacidade momentânea e requerer afastamento 

do trabalho.  

Pedro a tudo assistia bestializado. No isolamento e distanciamento em que se 

punha, não participava do mundo. Era um espectador. Não sabia inglês apesar dos cinco 

anos de curso. Abandonou a faculdade gratuita apesar dos seis anos cursados. Era 

displicente até em entender as letras de música que ouvia através dos fones nos ouvidos. 

Só se preocupava em olhar. Superficialmente. As pessoas que Rosane ajudava para ele 

serviam para ser olhadas. Não fazia planos como a namorada nem com a namorada. Só 

tinha uma loja porque recebeu o dinheiro de indenização de um ataque de um cavalo – 

não é algo que se planeje como meta de vida. O que podia oferecer a ela para compensar 

sua estada no fim de semana? Compras. Ajudava nas compras. Oferece o consumo com 

o qual ele nunca teve o senso de enxergar como sacrifício – desistiu de celular depois de 

perder três. O pai e a tia de Rosane, por sua vez, constrangeram-se num supermercado 

depois de serem notificados que teriam de pôr todas as mercadorias com que encheram 

os carrinhos de volta às prateleiras porque o ticket promocional que portavam não tinha 

validade para aquele dia.  

Passageiro do fim do dia não apresenta capítulos ou pausas espaciais. O fluxo 

é único e percebemos os episódios pelos turnos mentais de Pedro. Há o momento da fila 

de espera do ônibus; passa a viagem com Pedro sentado; a troca de condução em que ele 

segue em pé e a proximidade do destino. O conflito é criado a partir das notícias que 

chegam ao ônibus vindas do lugar de destino, o Tirol, que davam conta de pânicos, 

ameaças, violências, confusões. A toda hora Pedro e os passageiros eram instados a 

recompor suas programações de caminho devido à possibilidade de alterações de rota. A 

fadiga física e emocional é a tônica no coletivo.  

Apesar da “distância de segurança” a que Pedro se agarrava da cultura do local 

para onde se dirigia, ele já fora “fisgado”, por intermédio de Rosane, pelo lugar e talvez 

não tenha percebido. As histórias que entremeiam a viagem pelas reminiscências do 
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protagonista revelam a adesão progressiva de Pedro ao Tirol. As mazelas de Rosane, 

sua família e vizinhança já estavam na história de vida de Pedro. O pai da namorada, 

por exemplo, pedreiro desde sempre, viu-se, em determinado momento da vida, com 

alergia a exatamente seu principal objeto de trabalho – o cimento. A mágoa advinda 

deste evento, depois de feitos os cálculos necessários, transformou-se em alegria 

(alergia/alegria). Num mundo de opressões em que salários não aumentam, direitos não 

são reconhecidos, melhorias não chegam, confortos são sonhos inalcançáveis, uma 

aposentadoria por invalidez torna-se a redenção. Pedro acabou por ser “humanizado” ao 

saber desta história ou, por exemplo, da história do guarda-vidas, amigo da família: em 

experiência como soldado à época da ditadura, ele e outros batiam, sem consciência, no 

povo, em policiais, em pessoas abastadas, sem saber por que batiam, somente por 

obedecer a ordens. E ele ia conhecendo outros tipos de violência na qual quem sofre é 

quem levanta a mão também.  

Antes de chegar ao fim da viagem, no seu devaneio, Pedro está no “Pantanal”, 

uma espécie de mata entre o Tirol e a localidade vizinha (e inimiga!), Várzea. Vê-se 

sujo, encharcado de corpo inteiro, tentando também ele salvar a própria pele e fugir das 

bombas plantadas ali há muito tempo em antigas minas de proteção dos militares que ali 

moraram. Um tranco, ele volta a si e, escurecendo já, começa a enxergar a ele mesmo e 

aos outros no reflexo dos vidros do ônibus. É o resgate da identidade. Chegar ao Tirol, 

enfim, é saber quem é. Nós somos o lugar em que vivemos. Na fila para o ônibus, no 

início da narrativa, Pedro olhava para seres sem identidade:  

 

 
Algumas cabeças viraram para trás (...). Desconhecidos trocaram resmungos. 

Corpos mudaram o pé de apoio (...), não podia ver as pessoas na fila como 

seres propriamente iguais a ele. (...) sua atenção tinha mais força do que 
qualidade. Enxergava bem, mas olhava como que de longe, ou como que 

através de um furo na parede. Sem ser visto, Pedro mesmo não se via 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 9-10, grifo nosso).  

 

 

 Já na proximidade com o Tirol, o olhar de Pedro se modificara:  

 

 
Acabava forçado, também ele, a tomar parte daquilo. Menos do que 

convencer, menos do que apresentar razões, era uma coisa que o impregnava 
– assim como impregnava Rosane e seus vizinhos. (...) o Tirol exercia uma 

espécie de atração, às vezes violenta, que Pedro queria rechaçar 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 148-150).  
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As relações sociais são analisadas de modos diversos e Pedro começa a 

enxergar, a ver e não apenas a olhar. Até Darwin se descortina para ele. O cientista se 

irritara com o negro que não lhe entendia a língua e chamou-o de burro. E por que o 

burro não era ele mesmo que não se fizera claro o suficiente? Afinal era ele o letrado 

daquela situação comunicativa.  Num tom poético por vezes, o texto leva-nos a fazer 

leituras também metafóricas ao ver os símbolos evocados na narrativa. O cavalo como o 

elemento de ruptura de Pedro com o mundo anterior. A Rosa (Rosane), o elemento que 

o faz imergir num mundo mais violento não porque o dele não o fosse, mas porque ele 

não tinha condições para ver. O cimento que prendia o pai de Rosane a um mundo de 

opressão e a necessidade de afastar-se dele vira consequente redenção. Os sapos, 

aranhas e vespas ilustram o livro e a teoria darwiniana é usada para se traçar analogias 

com a selva da vida e a luta pela sobrevivência da qual Pedro nunca tivera de participar 

na linha de frente.  

Muito provavelmente ao voltar à sua livraria de obras usadas na segunda-feira, 

Pedro volte à imersão alienante do dia a dia, mas, crê-se, que pelo menos toda sexta-

feira ele poderá emergir de seu torpor, ao deparar-se com outras vidas anestesiadas 

através dos passageiros que passam a ser companheiros que partilham da mesma 

responsabilidade pelo “clima tenso”, pelo conflito que se forma e pela maneira cotidiana 

de sempre achar um jeito de livrar-se deles. O ir ao Tirol pode ser a própria metáfora de 

leitura que se quer infundir nos espíritos adolescentes nas salas de aula do Ensino 

Médio. A leitura literária tem este poder de fazer-nos ver mesmo quando distraídos, 

mesmo que não tenhamos a consciência total de tudo que adquirimos a partir daquele 

contato. É um processo formativo intenso e silencioso que quem abdica, sem dúvida 

perde e nem sabe o que perde, pois, enquanto se abre a isso e ganha, não sabe o que 

ganha num primeiro momento, mas só com o tempo, por acumulação. Um texto como  

Passageiro do fim do dia é bom para a própria analogia do leitor aprendiz, aquele que 

observa primeiramente de forma superficial, mas que tem potencial para fazer daquele 

hábito uma necessidade (e um direito!) cotidiana. A capacidade que Pedro vai 

adquirindo de fazer suposições sobre a vida das pessoas e de sua própria rende-lhe um 

amadurecimento que é intensificado com a leitura dentro da cena de leitura – no caso, o 

livro sobre Darwin. Muito apropriada também é a escolha do autor de influência do 

personagem, o que criou uma série de teorias sobre a sobrevivência em meios hostis e a 

adaptação é a palavra chave. Quem melhor se adapta que aquele que se abre a leituras 

de livros, de lugar, de pessoas?  
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A literatura, ao contrário, diferentemente da ciência e da técnica, é, foi e 

continuará sendo, enquanto existir, um desses denominadores comuns da 
experiência humana, graças ao qual os seres vivos se reconhecem e dialogam, 

não importa o quão distintas sejam suas ocupações e desígnios vitais, as 

geografias e as circunstâncias em que existem, e, inclusive, os tempos 

históricos que determinam seu horizonte (LLOSA, 2004, p. 352).  

 

 

 Um trabalho incrível pode ser feito com este livro contemporâneo em que os 

alunos, leitores em potencial, podem vir a identificar-se em vários aspectos – a idade do 

protagonista, suas dúvidas, inquietações e limitações; o lugar de onde vem ou para onde 

se dirige; os traumas do passado mal resolvidos cujo reviver pode significar a cura; as 

motivações para seguir – amor, estudo, profissão, etc. A leitura enquanto prazer e 

distração e enquanto redenção e autoconhecimento é a tônica do romance e leva quem a 

experimenta aos desvendamentos do humano.  

Reiterando algo fundamental, o texto deve ocupar o centro da aula de 

Literatura no Ensino Médio e no superior. Ele deve ser o protagonista do debate. A 

partir dele, pode-se abordar até a historiografia e a teoria literária, mas sempre como 

ferramentas de chegada ao fim primordial – as significações. 

 

 
O objetivo é sugerir que as atividades de leitura propostas ao aluno, quando 
este se debruça sobre um texto literário, têm sempre de ser centradas no 

significado mais amplo do texto, significado que não se confunde com o que 

o texto diz, mas reside no modo como o texto diz o que diz. Nesse sentido, é 

necessário que os elementos do texto selecionado como gerador de atividades 

levem o aluno a observar mais de perto procedimentos realmente relevantes 

para o significado geral do texto (LAJOLO, 2001, p.50). 

 

 

Neste intuito, uma escolha também de contos e crônicas para um trabalho 

inicial de formação do leitor literário tem relação com a possibilidade de o professor 

poder trabalhar em conjunto com os alunos o texto inteiro, dando conta da 

intencionalidade do locutor, das estratégias deste para a criação dos sentidos e da 

recepção do leitor em todo o processo. 

O texto surge, então, como centro, mas é trazido à luz pelo professor através de 

sua sensibilidade de especialista da língua, de leitor experiente (na maioria das vezes) e 

de educador, e tem por função levar ao aluno uma certa inquietação, um exercício de 

liberdade e de autodescoberta, e, com sorte, o hábito e o prazer de ler. 

A abordagem de contos como “Felicidade clandestina”, de Clarice Lispector, 

acaba por fornecer duplamente o impacto que queremos trazer para a sala de aula, uma 
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vez que é um conto, de leitura ágil, dinâmica e discorre sobre o ato de ler na sua 

formação. E um dos caminhos propostos aqui é exatamente este – usar as cenas de 

leitura da própria Literatura como trabalho em sala de aula. Neste conto em especial, a 

menina protagonista é encantada com o mundo dos livros, sente-se atraída por eles, 

apesar de não os ter com facilidade, pelo contrário. A dificuldade em ter um livro em 

mão faz com que se crie um fetiche com o objeto, valorize-o e, quando se chega a tê-lo 

realmente, faz-se uma analogia com o próprio contato sexual. É um conto que vai além 

do visível, enriquecendo as discussões que se criam a partir de sua leitura.  

 

 
Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem 

devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o 

contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco 

importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em 

casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de 

o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, 

fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi 

que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. 
Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a 

felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu 

já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em 

mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-

me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era 

mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante 

(LISPECTOR, 1998, p.10).  

 

 

Outro conto que favorece esta discussão em sala de aula, unindo as 

especificidades da literatura e da narrativa curta com o debate sobre os efeitos da leitura 

no indivíduo é “Missa do galo”, de Machado de Assis. Neste, o protagonista (e também 

narrador personagem posicionado anos depois), Nogueira, é um jovem temporariamente 

agregado na casa de um aparentado no Rio de Janeiro, à espera da Missa do galo da 

capital. Como é típico dos contos, a abordagem de tempo é curta, num curto espaço 

geográfico – a casa –, com poucos personagens e economia de linguagem tanto do 

narrador quanto, e principalmente, dos personagens. Nessa espera, inicia-se um diálogo 

um tanto estranho, à vista do narrador personagem, entre ele e a dona da casa, 

Conceição, mulher de seus trinta anos, cujo casamento é de aparência. O jogo de 

sedução que se estabelece entre os personagens é construído de modo sutil a se revelar 

nas nuances e nas entrelinhas da linguagem. Há toda uma leveza construída na narração 

precisa e causa no leitor a composição de imagens sobre imagens que funciona como 

linha investigativa para o esclarecimento se houve ou não algum envolvimento mais 

íntimo entre os personagens. A leitura surge como prólogo para essa construção. O 
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personagem masculino lia Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas, antes de o 

diálogo começar, e disse que o livro o estava deixando realmente afoito, alerta, 

acordado. A sua intenção era, então, manter-se acordado para esperar a Missa. Em 

determinado momento posterior, o personagem diz que Conceição “espertara-o” mais 

que o romance que estava lendo. 

 

 
— Mas, Sr. Nogueira, que fará você todo esse tempo? 

perguntou-me a mãe de Conceição. 

   — Leio, D. Inácia. 

  Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha 

tradução creio do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro 

da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei 

ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro 

em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao 

contrário do que costumam fazer, quando são de espera; ouvi bater onze 

horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor 

que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que 
ia da sala de visitas à de jantar; levantei a cabeça; logo depois vi assomar à 

porta da sala o vulto de Conceição. (...) 

— Que é que estava lendo? Não diga, já sei, é o romance dos 

Mosqueteiros. 

  — Justamente: é muito bonito. 

  — Gosta de romances? 

  — Gosto. 

  — Já leu a Moreninha? 

  — Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. 

  — Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de 

tempo. Que romances é que você tem lido? (...)  
  A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o 

livro. (ASSIS, 2003, p.73).   

 

 

São exemplos de contos e de como a literatura pode “espertar” as pessoas e, o 

que é mais interessante, exemplos dados pela própria, no seu campo fértil de trabalho. A 

Literatura pode não ter a utilidade tratada de forma técnica e científica e, é melhor que 

não tenha mesmo, mas sua funcionalidade para o viver melhor, para o ampliar a visão 

de mundo, para o tornar-se alguém mais sensível ao que está ao seu redor é inegável.  

Apesar de o ensino de Literatura na escola ter de ser diferenciado da 

universidade, o texto literário precisa ser o centro dos estudos em ambos os níveis – o 

superior (como um dos aspectos do seu trabalho) trataria de estratégias de ensino e o 

médio, da fruição e dos possíveis sentidos depreendidos. As cenas de leitura colhidas 

em textos literários enriquecem a aula e melhor exemplificam aonde se quer chegar com 

os estudos literários. Não é tarefa fácil e nem se tem aqui a pretensão de dar receitas, 

pelo contrário. É abrindo o debate de como se trabalhar com a Literatura na escola que 

podemos começar a discutir a formação do leitor e a aquisição do hábito de ler obras 
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literárias. Em primeiro lugar, admitindo-se a crise da leitura de modo geral e da literária 

em particular e, assim, tentando pensar estratégias para aproximar textos, professores, 

alunos, autores e leitores.  

Tomando como motivação para esta pesquisa esses questionamentos, ressalto 

que um ponto a considerar-se também é o trabalho com narrativas curtas que tratem de 

viagens. Com esse gênero, poderíamos, enquanto professores desse segmento, 

introduzir a discussão sobre o próprio conceito de Literatura a partir de obras que tratem 

da temática da viagem. À época do Romantismo, por exemplo, o relato de viagem surge 

com o status de não ficção; no entanto, este gênero trabalhou por muito tempo como 

criador do imaginário coletivo de pátria, assim como os textos da Literatura. Fundam-

se, pois, uma origem e um passado tanto com os relatos quanto com os romances. 

Apesar de negar-se a fundação, é como se ela sempre lá estivesse. Com sua estampa de 

Ciência, acabava-se por dar-se mais crédito às crônicas de viagem apesar de, muitas 

vezes, terem a mesmo objetivo instituído pelas letras ficcionais – criar um discurso que 

pontuasse a formação da pátria. No entanto, tais crônicas acabam por adentrar o 

universo literário porque o discurso objetivo não dá conta do “desconhecido” a 

descrever. Com a intenção de retratar com riqueza a realidade que observavam, os 

viajantes lançavam mão de recursos da arte e da retórica. Como afirmou Lorelay Kury, 

pesquisadora da Fiocruz, “A tentativa de registrar levou diversos naturalistas a buscar 

vivacidade na literatura” (KURY, 2003).  

Tratemos a questão por outro lado: a Literatura que expõe a viagem como 

assunto principal lançando mão de técnicas do gênero relato em sua específica forma de 

trabalhar esteticamente. Diante disso, a análise de textos literários em salas de aula do 

Ensino Médio que tratem da temática da viagem metaforiza o próprio conceito de 

Literatura e, por extensão, a de viagem. A Literatura como sendo uma das primeiras 

viagens a que se é convidado a travar. Italo Calvino, escritor e crítico italiano, afirma: 

 
 

(...) ler pela primeira vez um grande livro na idade madura é um prazer 

extraordinário: diferente (mas não se pode dizer maior ou menor) se 

comparado a uma leitura da juventude. A juventude comunica ao ato de ler 

como a qualquer outra experiência um sabor e uma importância particulares; 

ao passo que na maturidade apreciam-se (deveriam ser apreciados) muitos 

detalhes, níveis e significados a mais (CALVINO, 1993, p. 10). 

 

 

Repare que a descrição dada por Calvino ao ato de ler poderia ser transmutada 

facilmente ao ato físico de viajar. Há muito em comum: a experimentação, a novidade, a 
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observação, o aprendizado, a diferença da primeira viagem/leitura para as outras, a 

visão mais ou menos madura do viajante/leitor. Assim como, guardadas as devidas  

proporções, se a Literatura é como uma das primeiras viagens a que se é convidado a 

travar, a Viagem em si, ao tornar-se texto literário, toma emprestadas características do 

gênero não ficcional, e mergulha no ato de romancear o vivido que é típico do fazer 

literário. São muitas as sensações de quem viaja mesmo que passe boa parte da 

experiência fazendo notas do que vê. O escrever a respeito do que viveu é uma forma de 

ordenar a viagem e fazê-la existir da forma como se quer vê-la organizada. A 

subjetividade impressa faz com que a linha entre a experiência dita real e acabamento 

particularmente estético e literário se torne bem tênue. 

 

 
O caos originário, isto é, o material bruto a partir do qual o produtor escolheu 

uma forma, se torna ordem; por isso, o meu caos interior também se ordena e 
a mensagem pode atuar. Toda obra literária pressupõe esta superação do 

caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma 

proposta de sentido (CANDIDO, 1995, p. 178). 

 

 

Por mais que se pretenda científico, o cronista de viagem, até mesmo devido à 

subjetividade dessa experiência, não se pode furtar a essa condição. Uma aula, pois, que 

trate de textos ficcionais, literários, com temática que se aproxima do gênero “relato de 

viagem” pode funcionar como uma motivação aos jovens para que se aproximem ao 

mesmo tempo da Literatura e da Leitura, duas vertentes primordiais para a formação do 

indivíduo.  

Rubem Fonseca escreveu um conto chamado “Viagem de núpcias”, publicado 

pela primeira vez no livro Histórias de amor (1997), em que tematiza a relação entre as 

fezes e o erotismo. Essa relação sui generis se dá no decorrer de uma viagem. O casal 

Maurício e Adriana, cujos componentes eram amigos de infância, vive um 

relacionamento amoroso em que havia bastante intimidade fraterna pelo tempo de 

conhecimento, e quase nenhuma física. Durante o tempo em que foram apenas amigos, 

o contato físico não tinha conotação sexual e tomá-lo após o casamento pareceu a eles 

antinatural. A viagem funcionaria, pois, como tentativa de reverter isso e fazer com que 

o toque não fosse mais algo maquinal e obrigatório, mas natural e desejado. O ato de 

viajar sempre fora rotina dos dois antes do envolvimento: “Os dois costumavam passar 

as férias anuais em suas fazendas (...). Quando cresceram, faziam excursões pelo Brasil” 

(FONSECA, 2004, p. 631). 
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Devido a sua vida sexual desregrada antes do casamento, Maurício tinha uma 

concepção sobre as mulheres que as punha em situação de total desconfiança, ratificada 

pelo narrador: “Afinal, ele sabia, por experiência própria, como as mulheres eram 

depravadas e cínicas” (FONSECA, 2004, p. 632). Iniciar, então, a vida sexual com 

Adriana, sabendo-lhe virgem, deixou-o numa situação de bastante desconforto e crise 

pessoal. A viagem programada, em princípio, para a lua de mel era por 30 dias a Paris, 

mas foi adiada pelas urgências do trabalho de Maurício. Limitou-se a um fim de semana 

no Rio de Janeiro. Eles eram de São Paulo. A viagem de núpcias, enfim, aconteceu um 

pouco depois. Descartaram as cidades grandes, pois já viviam em uma, e, partindo de 

um conceito de Filosofia, faculdade cursada por Adriana, que dizia “as cidades do 

mundo são concêntricas, isomórficas, sincrônicas, só uma existe e você está sempre na 

mesma” (FONSECA, 2004, p. 634), resolveram buscar um contato maior com a 

natureza – rafting no rio Colorado nos EUA. A partir daí, começa a descrição do que 

seria a viagem num misto de termos em português e em inglês. A narrativa é em 3ª. 

pessoa, mas se aproxima de um relato a partir do momento em que segue um roteiro 

típico do gênero. Primeiramente, Adriana escolhe o local por folhetos explicativos a 

turistas e interessa-se por serviços oferecidos, como meio de transporte, tempo de 

viagem, possibilidade de guia e condição de instalações. A descrição que se segue é a da 

viagem de avião aos Estados Unidos, com riqueza de detalhes sobre atendimento, 

comida e acomodações. Apresenta-se aqui a técnica literária para descrever os 

personagens do avião que chamam a atenção de Adriana por motivos aparentemente 

banais.  

O casal Adriana e Maurício se caracterizava pelo comedimento e recato. O que 

os dois mais notavam nas outras pessoas era o alarido ou a maneira como lidavam com 

a própria higiene. Tinham, pois, melindres em vários aspectos no que tange relacionar-

se com o outro. A viagem que empreenderam funcionou como uma espécie de rito de 

libertação. A partir do momento em que chegaram, tudo passou a parecer fugir do 

controle deles. Todo o preparo não serviria para mais nada. Agora viveriam de fato uma 

aventura que os conduziria à intimidade que tanto os constrangia: “Eles nunca entravam 

no banheiro juntos” (FONSECA, 2004, p. 637). Quando a viagem de excursão se 

iniciou, a guia Suzete listava em sua narrativa oral os detalhes que descreviam a 

“comunhão com a natureza”, repleta de frases feitas e copiadas de autores famosos ou 

não. A narração segue com o detalhamento típico do que seria um relato de viagem, 

descrevendo sobre a alimentação, sobre as características pessoais dos companheiros de 



 

81 
 

excursão, todos estrangeiros, sobre as barracas de dormir e as instalações sanitárias. 

Paralelamente a isso, progride a rede diegética que envolve o conflito estabelecido entre 

Maurício e Adriana – o distanciamento físico e a falta de intimidade. De forma irônica, 

a equipe de guias é caracterizada como exótica e irmanada com a natureza, discurso 

típico a turistas para impressioná-los:  

 

 
Boatman foi lá para cima, está lendo o rio do alto, observando as águas. É 

necessário ler as águas antes de entrar nas rapids, saber o que vem depois das 

curvas, traduzir todos os indícios, a velocidade das águas, a névoa, os sons, 

tudo tem um significado. Boatman tem um aspecto assustador, eu sei, ele foi 

um fora-da-lei, foi um drogado, chegou ao fundo do poço, mas a natureza 

selvagem o salvou e redimiu. É o melhor em todo o Colorado (FONSECA, 

2004, p. 641-642). 

 

 

O clímax da narrativa consiste exatamente no momento em que Maurício se 

dirige à latrina instalada pelo guia e vê as fezes de sua esposa. Ele, que tinha vários 

tabus em relação à eliminação de resíduos orgânicos e assepsia, não pôde mais ignorar a 

presença física e viva de sua mulher. Naquela noite, pela primeira vez, fez sexo com 

Adriana com real vontade. A viagem ainda continuou, mas já tinha, simbolicamente, 

cumprido seu propósito, levar Adriana e Maurício ao conhecimento um do outro. O 

discurso literário utilizou-se neste conto de Rubem Fonseca das características do relato 

de viagens para cumprir o seu propósito narrativo. O primeiro destino vislumbrado fo i 

Paris, mas a total assepsia desta viagem provavelmente não os libertaria de seus tabus e 

melindres. Foi necessário escolher cuidadosamente um destino que os tirasse do 

conforto, que os levasse ao nojo para poder aproximarem-se um do outro. O sexo só foi 

alcançado plenamente ao derrubarem-se os limites do corpo, ao estabelecer-se a junção 

de ambos os personagens, que superaram o caos do nojo, da noção de abjeto e 

adentraram no campo semântico do natural, do espontâneo. Há uma identificação entre 

natureza e sexo, numa concepção de homem “natural” despido do decoro civilizado. 

Nos textos de Rubem Fonseca, em geral, o amor se mostra violento e bruto, neste, no 

entanto, a violência está exatamente no polo oposto a isso – no distanciamento. Mario 

Vargas Llosa, no artigo “A literatura e a vida” (2004), reitera exatamente como ler o 

outro nas ficções pode ajudar-nos, os leitores, a aprender a viver melhor.  

 

 
Ler boa literatura é se divertir, sim; porém, também, aprender dessa maneira 

direta e intensa que é a da experiência vivida através das obras de ficção, o 
que e como somos em nossa integridade humana, com nossos atos e sonhos e 

fantasmas, separados ou na trama de relações que nos vinculam aos outros, 
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em nossa presença pública e no secreto de nossa consciência, essa 

complexíssima suma de verdades contraditórias de que está feita a condição 

humana (LLOSA, 2004, p. 352-353).  

 

 

 Tendo tido várias relações sexuais antes do casamento, Maurício, que via na 

esposa o protótipo da pureza, não conseguia desgarrar-se dessa imagem para manter 

com ela o contato físico que pressupunha a superação do asco. A viagem representou o 

abandono à segurança higiênica e a entrega ao selvagem, ao inesperado, ao grotesco. 

Serviu-lhes de libertação e de autoconsciência de suas condições físicas, que incluem, o 

que é típico dos viajantes, o inesperado, o incalculável. “Deitaram-se e ele beijou 

Adriana na boca, sorvendo a saliva dela, e pacientemente percorreu com a língua as 

mais recônditas partes do corpo da mulher que amava” (FONSECA, 2004, p. 645). 

Assim sendo, numa aula de Literatura no Ensino Médio que use este conto como objeto 

de análise reflexiva, no momento em que se construiu a libertação dos personagens 

fictícios por meio da construção narrativa, a leitura pode levar ao autoconhecimento do 

próprio aluno e a avaliação de sua capacidade para penetrar nos problemas mais 

cotidianos da vida. Esse último fragmento prova que Maurício superou seus 

puritanismos e receios com o corpo da esposa, ao ponto de até outra secreção, a saliva, 

ser sorvida por ele. O humano mais uma vez exposto ao extremo ali numa narrativa dita 

ficcional, mas que revela o que há de mais comum no nosso dia a dia, com as mazelas, 

dúvidas, limitações, nojos e desejos humanos.  

Um outro conto, “Todas aquelas coisas”, de Luiz Vilela, aborda a questão de 

como lidamos com o estrangeiro. Há várias formas de lidar-se com o outro que 

consideramos distante de nosso meio. Podemos tomar tudo que vem dele como verdade 

inquestionável, negar de forma defensiva também tudo ou ser-lhe simplesmente 

indiferentes, abrindo mão das possíveis trocas culturais advindas desse contato. O 

narrador personagem do texto em questão passa da dissociação com o estrangeiro, com 

o outro, para a incorporação. No espaço democrático do botequim, em São Paulo, o 

personagem narrador, um jornalista, se diz atraído por um ambiente em que vigora a 

autenticidade, assim já nos conduzindo a acreditar nas histórias que se contam naquele 

ambiente. O personagem que ele passa a descrever detidamente era Diego, o espanhol. 

Vamos entrando em contato, então, com o fascínio causado por quem vem de fora a 

quem lhe escuta as narrativas. O narrador mesmo afirma que na aparência não havia 

nada que o distinguisse dos demais, mas era só começar a falar que a sua pátria de 

origem acompanhada da saudade assomavam. É nessa hora que entra com vigor o 
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gênero relato. O relato de um estrangeiro na terra de exílio sobre a saudade de sua terra 

natal. Texto feito com todos os detalhes esperados – o porquê de sua vinda, as maiores 

razões da saudade, a culinária, o comércio local, as frutas típicas, as mulheres... Toda 

essa explanação causava admiração e inveja no narrador ouvinte, que passou a nutrir um 

desejo inconfessado de ir à Espanha: “eu já me apaixonara de tal modo pela Espanha 

que só pensava em viajar para lá – e eu não via a menor possibilidade de tal coisa 

acontecer. Agia, como a raposa com as uvas. Mas o pior, o mais difícil de admitir, é que 

eu tinha inveja” (VILELA, 2007, p. 74). Diego era possuidor de uma retórica 

deslumbrante, segundo o narrador, que envolvia e seduzia o interlocutor. Passou este a 

economizar para fazer a sonhada viagem. O roteiro de viagem futura do narrador se 

iniciou, pois, com os diálogos estabelecidos com o estrangeiro no botequim. A partir 

daí, foi buscar informações mais técnicas e já se imaginava realizando o grande sonho:  

 

 
(...) não só pensava continuamente na projetada viagem, como também, toda 

vez que eu tinha algum aborrecimento maior, é para ela que me voltava – 

para a imaginação de todas aquelas coisas boas que Diego me contara. A 

Espanha tornou-se para mim quase uma fórmula mágica: bastava pronunciá-

la para que tudo se tornasse suportável (VILELA, 2007, p. 75). 

 

 

Motivado então pelo que lhe causaram as histórias contadas pelo espanhol, foi 

o narrador em busca de viver o sonho que lhe fora inculcado pelo discurso e agora 

queria vivê-lo na prática. A partir daí, inicia-se o relato de viagem propriamente dito. 

Uma crônica dentro do conto em que o locutor tentava, na extensão de toda a viagem, 

encontrar na realidade os elementos elencados por Diego. Foi mais uma viagem de 

reconhecimento que de conhecimento. Sua viagem se configurou num misto de 

encantamento com frustração. As frutas eram como a descrição; as mulheres, não. Ao 

fim da viagem, chega o narrador à conclusão de que, tendo a companhia discursiva de 

Diego, a excursão teve seu saldo positivo. Voltou, ansioso, para compartilhar com 

Diego agora ele mesmo, senhor de seu discurso, o período que viveu na Espanha. Para 

sua decepção, Diego havia morrido. E, para surpresa de todos, inclusive de nós, leitores, 

Diego era na verdade Joaquim Ferreira da Silva, brasileiríssimo, nascido em São Paulo, 

de onde nunca saíra. Os parentes diziam que ele tinha “mania de Espanha”. 

A análise, que pode ser extremamente profícua, numa aula de Literatura, pode 

desembocar em várias vertentes. Uma delas é a questão do discurso ficcional de que, 

por muitas vezes, se apropria o gênero “relato de viagem” para dar cores vivas ao que se 



 

84 
 

conta. Mesmo os relatores que realmente viveram a experiência de ter ido aos lugares 

descritos se utilizam dos recursos de criação estética para abrilhantar o dito. A 

verossimilhança se dá pelos elementos de aproximação com o real. Em qualquer 

situação, o que se conta não é o vivido, o que se conta é o relato do vivido.  

 

 
Porque não é o enredo que decide a verdade ou a mentira em uma obra de 

ficção. Senão que ela seja escrita, não vivida, que seja feita de palavras, e não 

de experiências concretas. Ao traduzirem-se em linguagem, ao serem 

contados, os fatos sofrem uma profunda modificação. O fato real é um, 

enquanto os sinais que podem descrevê-lo são inumeráveis. Ao eleger uns e 

descartar outros, o romancista privilegia uma e assassina outras mil 

possibilidades ou versões daquilo que escreve: então, isso muda a natureza, o 

que descreve se converte no descrito (LLOSA, 2004, p. 14). 

   

 

Matando as inúmeras possibilidades de contar as histórias que o fascinavam, 

Diego, ou Joaquim, fazia a seleção daquilo que mais pareceria verossímil ao ouvinte e, 

em se tratando de uma terra estrangeira, até que se comprove que o que ele dizia era 

“mentira”, demoraria uma viagem para acontecer. Além disso, o mais surpreendente, 

nem a viagem feita por um ouvinte serviu para desmentir o relato inventado pelo falso 

espanhol. A força do discurso fez o olhar do narrador prender-se numa só meta: 

procurar nos fatos o que o extasiou na ficção. E não será essa mesma a função da 

literatura?  

 

 
No coração de todos esses livros chameja um protesto. Quem os fabula o fez 

porque não pôde vivê-los, e quem os lê – e neles acredita, durante a leitura – 

encontra, em suas fantasias, os rostos e as aventuras que necessitava para 

ampliar sua vida. Essa é a verdade que as mentiras da ficção expressam: as 

mentiras que somos, as que nos consolam e que nos desagravam das nossas 

nostalgias e frustrações (LLOSA, 2004, p. 17). 

 
  

Por fim, um conto para fechar o trabalho de análise a partir da comparação com 

relatos de viagem seria o intitulado “Brasília”, de Mario de Andrade. Nele, o narrador 

personagem é um francês que, sob o cargo de primeiro secretário da Embaixada, veio 

conhecer o Brasil. A sua narrativa é sobre as impressões que tem do nosso país. E, logo 

de início, expressa sua irritação, na verdade, sua cólera, com a mania dos brasileiros de 

querer agradar ao estrangeiro, especialmente o francês. Mais irritado ainda com a 

petulância dos tupiniquins de tentar imitar a todo o tempo a sua cultura de origem: 

“Irritava-me sobretudo nessa gente o esforço para imitar as civilizações da Europa. E 

Paris. Ninguém desconhecia Paris. Os homens vinham falar-me de Montmartre com a 
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mais insultante das ignorâncias” (ANDRADE, 2007, p. 102). Achava ridículo o fato de 

querer imergir na cultura local e ser-lhe negado este prazer porque em todos os lugares 

só lhe ofereciam o francês (imitado) – na língua, no vestuário, nas bebidas, na culinária. 

Esse fragmento está em conformidade com a fala de Brito Broca em A vida literária no 

Brasil – 1900: “O chique era mesmo ignorar o Brasil e delirar por Paris” (BROCA, 

1975, p. 92). O narrador do conto de Mario de Andrade desabafava: 

 

 
Não abandonara a França para vir encontrar do outro lado do mundo uma 

reprodução reduzida e falsa de coisas já vistas e assuntos resolvidos. Queria 
conhecer o Brasil. Observar-lhe os costumes. Um fraco pelos índios, por 

solenes mulatas gordas e suadas num calor de fornalha (ANDRADE, 2007, p. 

102). 

 

 

Nesta fala, percebe-se que o estrangeiro já vinha imbuído de informações 

prévias do país que visitava e essas informações forneciam-lhe malhas de estereótipos, 

muitos criados por relatos de viagens feitos desde a época do Romantismo: uma terra 

extremamente quente, repleta de negros e índios. Sobre isso, segue um comentário de 

Mario Carelli, retirado do seu livro Culturas cruzadas – Intercâmbios culturais entre 

França e Brasil: 

 

 
A tradição francesa tem frequentemente uma visão pitoresca do Brasil como 

um jovem país exótico em vias de modernização, mas existe uma variante 

deste olhar afastado, igualmente familiar à tradição francesa, que consiste em 

admirar a cultura brasileira “em razão de seu primitivismo” (CARELLI, 

1994, p. 183). 

 

 

A partir daí, o enredo se volta a um empreendimento pessoal do francês: 

conhecer uma brasileira que desconheça real e plenamente o francês para que lhe possa 

servir de guia, técnica e sentimental, da nova terra que se põe a conhecer. A dificuldade 

que se interpunha a ele em conhecer tal mulher, que na sua imaginação chamava, muito 

apropriadamente, de América, fê-lo tornar tal busca uma obsessão. No texto de Mario 

Carelli, encontramos fragmentos que reiteram a influência de Paris sobre a sociedade 

brasileira à época de Mario de Andrade:  

 

 
Todos os ditados dos costumes, da moda, do bom gosto e das artes vinham de 
Paris. Raras eram as vozes (...) que se insurgiam contra o esnobismo que 

consistia em estar ao corrente da última moda de Paris e a ignorar tudo do 

Brasil. O cosmopolitismo parisiense da virada do século teve então seu 

componente brasileiro. O maravilhamento que Paris exercia atingiu alguns 
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picos ridículos. (...) O mito desencadeia então uma verdadeira religião de 

Paris, onde nasce a civilização (CARELLI, 1994, p. 199). 

 

 

Mario de Andrade, apesar de nunca ter ido a Paris, critica com este conto o 

deslumbramento ensurdecedor por essa cidade francesa que beira o exagero. Após muita 

dificuldade, no conto “Brasília”, o narrador enfim encontra a moça que julga ser 

totalmente brasileira e tem um dia de intensa relação com ela. Ao fim desse período, a 

revelação: Iolanda, este era o seu nome, se fez de brasileira – era francesa! Ele já se 

havia apaixonado pelo modo de ela ensinar-lhe o amor que ele supunha brasileiro, já 

estava tomado por ele. A decepção se acende, mas não evita que ele ainda venha a 

encontrá-la algumas vezes...  

A ironia é o grande recurso deste conto de Mario de Andrade. O francês vem 

ao Brasil e só encontra sua própria pátria. Lembra o poema de Murilo Mendes, “Canção 

do exílio”, que, sendo uma releitura do poema homônimo do romântico Gonçalves Dias, 

ao descrever o Brasil confessa: “Minha terra tem macieiras da Califórnia / onde cantam 

gaturamos de Veneza. / (...) Eu morro sufocado 

em terra estrangeira.” (MENDES, 1959, p. 5). A análise discursiva proposta na aula 

daria conta de desenvolver o exercício da reflexão, pensar as relações de alteridade com 

o estrangeiro, em especial, no lugar historicamente construído em que se coloca o 

brasileiro, a percepção da complexidade presente em tal abordagem e como pode ser 

feita através do humor, bem típico aliás de modernistas como Mario de Andrade. Há de 

discutirem-se questões como racismo, xenofobia, estereotipação e discriminação a partir 

de leituras como a deste conto.  

 
 

E nada defende melhor o ser vivo contra a estupidez dos preconceitos, do 

racismo, da xenofobia, das afirmações caipiras do sectarismo religioso ou 

político, ou dos nacionalismos excludentes, como essa comprovação 

incessante que sempre aparece na grande literatura: a igualdade essencial dos 

homens e mulheres de todas as geografias e a injustiça que é estabelecer, 

entre eles, formas de discriminação, sujeição ou exploração (LLOSA, 2004, 

p. 352).  

 
 

Uma obra que trata explicitamente da questão de a linguagem criar uma 

realidade é A chave de casa, de Tatiana Salém Levy. Nesta obra, a personagem 

protagonista narradora aos poucos vai-nos revelando que por muito tempo se sentiu 

paralisada, ou melhor, petrificada. Recebeu do avô a ajuda de que precisava para sair do 

torpor: a chave da casa em que ele morou na Turquia com seus pais e irmãos antes de 
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vir para o Brasil. Ele a desafia a ir lá, a fazer o caminho contrário ao que ele fez e a abrir 

a porta da casa com aquela mesma chave. Ela, mais do que propôs o avô, resolve 

empreender, pois, dois desafios: ir até à Turquia e escrever sobre essa experiência. Ela 

(que não tem nome próprio na história, mas é um alter ego da autora que tem muitos 

pontos comuns com a personagem) precisa fazer sua história. O avô entende que ela 

conseguiria isso com a viagem, movimentando-se. Ela aceita essa proposta, mas entende 

que só a linguagem vai de fato efetivar a cura e inventar a vida.  

 

 
Conto (crio) essa história dos meus antepassados, essa história das 

imigrações e suas perdas, essa história da chave de casa, da esperança de 

retornar ao lugar de onde eles saíram, mas nós duas (só nós duas) sabemos 

ser outro o motivo da minha paralisia. Conto (crio) essa história para dar 

algum sentido à imobilidade, para dar uma resposta ao mundo e, de alguma 
forma, a mim mesma, mas nós duas (só nós duas) conhecemos a verdade  

(LEVY, 2007, p. 62). 

 

 

Dois foram os traumas que a petrificaram. Aqui entra a comparação com o 

mito da Medusa que funciona como legitimação da dor da personagem. A Medusa é um 

ser que, quando vista, causa um horror tão grande que paralisa a pessoa. Esse mito é 

atualizado em A chave de casa, a partir do momento em que a narradora/criadora o usa 

para “entender” (ou inventar) o seu próprio horror e paralisia.  

 

 
(...) com o advento da psicanálise que o mito é reabilitado, passando a 

merecer maior atenção dos estudiosos. As pesquisas de Freud sobre o 

inconsciente abrem caminho para diversas investigações acerca do 

imaginário. Através das descrições dos sonhos de seus pacientes, o 

psicanalista pôde detectar manifestações de dramas existenciais já 

representados nos mitos gregos (veja-se o complexo de Édipo, por exemplo). 

O inconsciente humano, que vem à tona principalmente no sonho, revela-se, 

assim, o último reduto desse pensamento mítico que, com a evolução do 

espírito, foi relegado ao estatuto de pura imaginação (MONFARDINI, 2012, 

p.54). 
 

 

As Medusas dessa história foram a morte da mãe e o relacionamento violento 

com o namorado.  

 

 
Estou num ponto em que preciso mudar a direção do barco, ou então serei 

capturada pelo olhar de Medusa e me tornarei pedra, lançada ao mar. No 

entanto, as palavras ainda me escapam, a história ainda não existe. Enquanto 
os músculos pesam e permanecem, o sentido se esvai. Quem sabe aos 

poucos, quando conseguir dar os primeiros passos, quando conseguir me 

libertar do fardo, não consiga também dar nome às coisas? E por isso, só por 

isso escrevo (LEVY, 2007, p. 10). 
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Sobre o mito reatualizado na morte da mãe, destaca-se o trecho: 

 

 
Eu não nasci assim. Não nasci numa cadeira de rodas, não nasci velha. 

Nenhum passado veio me assoprar nos ombros. Eu fiquei assim. Fui 

perdendo a mobilidade depois que você se foi. Depois que conheci a morte e 

ela me encarou com seus olhos de pedra. Foi a morte (a sua) que me tirou, 

um a um, os movimentos do corpo. Que me deixou paralisada nessa cama 

fétida de onde hoje não consigo sair (LEVY, 2007, p. 62). 

 

 

Sobre o mito reatualizado no relacionamento amoroso violento, destaca-se o 

trecho: 

 

 
Eu não nasci assim. Não nasci numa cadeira de rodas, não nasci velha. 

Nenhum passado veio me assoprar nos ombros. Eu fiquei assim. Fui 

perdendo a mobilidade depois que o conheci. Depois que o amei: depois que 

conheci a loucura através do amor, o nosso. Foi o amor (excedido) que me 

tirou, um a um, os movimentos do corpo. Que me deixou paralisada nessa 

cama fétida de onde hoje não consigo sair (LEVY, 2007, p. 133). 

 
 

“Segredos terríveis” também a levaram a ficar paralisada, em depressão. O 

livro é repleto de interditos e implícitos. Muito do que se conclui fica a critério do leitor. 

Contudo, o que importa destacar aqui é o levantar-se da cama e o pôr-se a viajar e, em 

seguida, o escrever fizeram a protagonista ter autonomia sobre sua própria vida. Sua 

vida seria agora o que ela quisesse que fosse, teria o nome que ela quisesse dar. A 

realidade seria constantemente, a partir do processo de escrita, confundida com a ficção. 

 

 
Com raiva, com ódio, jogo a máquina de escrever no chão e rasgo todas as 

folhas escritas. E também as brancas, para não correr o risco de continuar 

escrevendo. Percebo o quão inútil é escrever essa viagem de volta às origens. 

Não quero escrever nem mais uma vírgula, quero destruir o que foi escrito. 
Essa viagem não tem por que existir: nem de verdade nem no papel (LEVY, 

2007, p. 162). 

 

 

A viagem é composta numa frequente dubiedade – a viagem física que faria à 

Turquia e a viagem virtual que se concretizaria na escrita. Ao aluno é enviado este 

convite de viajar junto na construção em tempo “real” da história, com todas as 

angústias e agonias que a autora/narradora confere a esse processo. O humano não está 

apenas na temática que surge com o texto, mas na própria concepção do texto, a dor 

pungente invade escrita e leitura e torna cúmplices autor e leitor. O poder que a 
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Literatura proporciona aos personagens desse encontro, numa aula de Ensino Médio, 

tem um efeito imensurável e pode significar o laço aberto e consumado desse 

relacionamento que, desejamos aqui, seja para sempre, entre o aluno e a leitura literária. 

Este livro, A chave de casa, não se limita ao futuro potencialmente nomeável por ainda 

estar por vir, mas ao presente da narrativa e ao passado que ela resgata o tempo inteiro 

para tentar compreendê-lo. Esse resgate se dá em várias linhas narrativas que, ao se 

desdobrarem, culminam exatamente na criação da personagem-autora. As linhas 

narrativas são: a própria feitura da história; a viagem que faz até à Turquia; o passado a 

partir do relato da doença da mãe (câncer) até a morte; o passado dos pais na época da 

ditadura (as torturas, os exílios); o passado ao recontar a viagem de vinda ao Brasil do 

avô; e a hostil relação amorosa. O “caos originário” vai desfazendo-se com o 

enredamento das várias linhas. E, para o leitor aprendiz ou não, numa leitura mediada 

pelo professor, vai formando-se nele também a capacidade de organizar seus próprios 

caos.  

 

 
A vida da ficção é um simulacro, no qual aquela desordem vertiginosa se 

transforma em ordem: organização, causa e efeito, fim e princípio. (...) Os 
romances têm princípio e fim e, mesmo nos mais informes e espasmódicos, a 

vida adota um sentido que podemos perceber, já que eles nos oferecem uma 

perspectiva que a vida verdadeira, na qual estamos imersos, sempre nos nega 

(LLOSA, 2004, p. 15).  

 

 

Por exemplo, uma das motivações para a narradora/autora escrever fora a 

morte da mãe. O processo da doença foi-lhe tão doloroso que sentiu a necessidade de 

exprimir em palavras para transformar os sentimentos confusos que lhe afloraram desde 

a notícia da doença em lembrança palatável. O nomear está tão relacionado com o 

existir que as duas – mãe e filha – relutaram em admitir o que estavam vivendo, 

recusando-se a falar no assunto.  

 

 
Você escondeu o quanto pôde, evitou a palavra até onde foi possível. Você 

assegurou-me de que não morreria doente. (...) Acompanhei a sua fantasia, 

entrei com você no jogo. Evitávamos juntas a palavra e seguíamos adiante 

(LEVY, 2007, p. 14). 

 

 

Ao chegar à Turquia, a narradora verifica que não há mais casa a ser aberta por 

chave alguma. No entanto, o intento do avô obteve sucesso: ela voltou a mexer-se. 

Purificou-se, entendeu a sua origem, relacionou-se com outra pessoa em Portugal. A 
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“cura” dar-se-ia efetivamente quando se dispusesse a escrever, uma vez que tudo 

passaria a existir.  

Tatiana Salém Levy ficcionalizou sua vida com A chave de casa assim como a 

personagem narradora ficcionalizou a própria vida ao decidir escrever um livro sobre si 

mesma. E assim o faria mesmo que não se dispusesse a “escrever”, mesmo num relato 

oral, seria a “(re)criação” da própria história. Pois este é o poder da linguagem.  

 

 

Se admitirmos que a criação literária é o meio pelo qual o escritor crê atingir 

um descondicionamento e uma autonomia de criação, o texto literário que 

permitiu o acesso a tanto deveria ser suscetível de prestar-se ao 

desvendamento de uma experiência específica que atestasse um saber, uma 

ética, uma salvação. Se assim fosse, aquilo a ser transmitido pelo texto 

literário teria menos a ver com o que ele conta de meramente anedótico do 

que com a experiência de um comportamento particular. Como aquela do 

mito, essa experiência anuncia a emergência de um saber inefável, supõe uma 
lenta e dolorosa metamorfose de condição que permite recriar-se, transcender 

a condição humana, atingir a unicidade de uma linguagem original de tal 

ordem que todo escrito nascido dessa linguagem aparece como fundador num 

tempo tornado reversível (BILEN, 1977, p.587). 

 

 

Outro exemplo marcante para o poder verificado pelas palavras para “dar 

forma” é o conto “Desenredo”, do livro Tutameia – terceiras estórias, de Guimarães 

Rosa. Nele, Jó Joaquim, da mesma forma que a protagonista de A chave de casa, monta 

uma história cujas ferramentas são as palavras. O convencimento se dá única e 

exclusivamente pelo discurso. Ele terá o trabalho de compor um perfil de esposa fiel e 

injustiçada pela maldade alheia para a sua própria mulher que, a essa altura, vivia em 

outra cidade, fugida por ter sido flagrada por ele mesmo em relações adúlteras. O 

primeiro a convencer-se é o próprio marido traído, depois a opinião alheia e, por último, 

a esposa. Todos passam a crer na inocência da mulher que, depois da história criada, 

passa a ter até mesmo um nome fixo, Vilíria, visto que no início do conto ela fora 

apresentada com três nomes distintos. Este último fato prova a necessidade de 

organizarem-se situações comunicativas pela nomeação. Enquanto ninguém se dispunha 

a isso, a personagem tinha uma compleição nebulosa, indecifrável, enigmática, típico 

dos mitos femininos de sedução e castração dos homens. O convencimento do povo é 

tão importante como qualquer outro, pois é ele quem vai legitimar o perfil criado como 

se o anterior nunca tivesse existido e, pela crença absoluta, passa a não ter existido 

realmente.  
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Pois produziu efeito. Surtiu bem. Sumiram-se os pontos das reticências, o 

tempo secou o assunto. Total o transato desmanchava-se, a anterior evidência 

e seu nevoeiro. O real e válido, na árvore, é a reta que vai para cima. Todos já 
acreditavam. Jó Joaquim primeiro que todos. Mesmo a mulher, até, por fim. 

Chegou-lhe lá a notícia, onde se achava, em ignota, defendida, perfeita 

distância. Soube-se nua e pura. Veio sem culpa. Voltou, com dengos e fofos 

de bandeira ao vento (ROSA, 1967, p.75). 

 

 

A (re)contação/(re)criação das histórias tem relação com os relatos literários de 

viagem. Em A chave de casa, a viagem à Turquia viabilizou o novo olhar sobre sua 

própria história pela narradora personagem; em “Desenredo”, só foi possível a Jó 

Joaquim arquitetar sua história porque a personagem mais intimamente envolvida 

estava em viagem, ou seja, mais passível ainda de (re)modelagens.  

Pôr o nome é tornar real. O que não tem forma, o que é abstrato, o que é 

ininteligível deixa de ser ao ser nomeado. Nesse crédito, não há a ideia de que algo 

exista e precise de um nome, e sim a ideia de que nomear algo fá-lo-á existir. Logo, não 

há certo ou errado, verdade ou mentira, nem mesmo realidade. O que há são versões 

linguísticas, depreensões pela linguagem, percepções através do que se pode 

(de)codificar.  

A linguagem é responsável por criar tudo o que há, por tornar qualquer coisa 

passível de perceber-se através do nome que recebe, mas a Literatura já trabalha isso em 

suas especificidades – é o seu objeto de trabalho –, mesmo não sendo exclusivo da arte 

poética, é aí que se potencializa essa capacidade de transfiguração do real pelo escrito. 

“Às vezes sutil, às vezes (...) brutal, a ficção trai a vida, encapsulando-a numa trama de 

palavras, que a reduz de escala e a coloca ao alcance do leitor. Este pode, assim julgá-la, 

entendê-la e (...) vivê-la com uma impunidade que a vida verdadeira não permite” 

(LLOSA, 2004, p. 15). São muitas as possibilidades de conhecimento e de 

autoconhecimento com o trabalho com a Literatura, o qual não podemos, enquanto 

professores e profissionais da área, sonegar aos alunos.  

 
 

Falar bem, dispor de uma fala rica e diversa, encontrar a expressão adequada 

para cada ideia ou emoção que se quer comunicar, significa estar mais bem 

preparado para pensar, ensinar, aprender, dialogar e, também, fantasiar, 

sonhar, sentir e se emocionar (LLOSA, 2004, p. 355).  

 

 

Não é um trabalho fácil; pelo contrário, é árduo e por vezes sem 

reconhecimento. No entanto, o ganho individual e, posteriormente, coletivo, é 
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imensurável por moldes técnicos, mas perceptíveis no dia a dia, no cotidiano, no lidar 

com o outro, na habilidade de usar as palavras, na aptidão com a sensibilidade, ou seja, 

tornamo-nos mais humanos ao lermos Literatura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabemos que o ensino de Literatura é um direito. As leis nos garantem. Apesar 

de, como vimos, estas se digladiarem nos vários documentos que as comportam. Se, nos 

últimos vinte anos, o ensino de Literatura foi visto de formas distintas pela legislação 

que rege os currículos escolares, esta é uma prova de que, enquanto profissionais da 

área, temos de manter o assunto em pauta. Muito se fala em democratização do saber, 

em autonomia intelectual do aluno, mas a Literatura é a disciplina que melhor garante 

tais condições, é a que com mais desenvoltura entra (e permanece) na escola e 

desenvolve o pensamento crítico do aluno e sua formação ética. Mesmo sem a intenção 

nítida do engajamento, a Literatura transforma o leitor, promove seu autoconhecimento, 

torna-o instrumento até perigoso de sedição. Sua força de representação alarga a visão, 

amplia o universo e, de forma agradável por propiciar fruição e deleite, torna-se também 

útil, sem ser utilitária. O ser humano sempre quer mais do que lhe dá a Ciência e/ou a 

História, somos capazes de ter noções mais complexas como a interação das emoções 

alheias, e a ficção e as mentiras inventadas revelam-nos as verdades cotidianas e 

redimem-nos da confusão, do caos.  

Temos de abdicar-nos da memorização e das aulas engessadas com apenas a 

historiografia literária e a teorização mecânica sobre cânones para pormos o texto num 

lugar de destaque no processo educacional em que a Literatura é o centro. Independente 

de como agirmos, ela permanecerá, mas, dependendo de como nos comportarmos diante 

de tal desafio, fará parte de forma mais intensa na vida de pessoas que poderiam ver-se 

excluídas do direito de usufruir dos ganhos em ter o hábito de ler textos literários. O 

significado de “humano” se vê mais reforçado com esse contato. O professor não tem de 

ser um facilitador para que a Literatura, que seria tão complexa, possa ser digerida pelo 

pobre e incauto aluno. A Literatura é para todos, com suas nuances e diferentes níveis 

de complexidade. O professor, num claro papel de mediador entre texto e aluno, deve 

propor-se a fazer uma triagem e uma seleção de obras que suscitem desvendamentos, 

reconhecimentos, revelações, aprimoramentos, prazer.  

As motivações do presente trabalho se deram pelas inquietações da autora, 

professora de Literatura, Língua Portuguesa e Redação do Ensino Médio em escolas 

públicas e particulares, que as percebe também nos colegas de trabalho. E, com muita 

alegria, noto também que comungo de preocupações existentes há muitos anos e que já 



 

94 
 

vêm sendo trabalhadas por expressivos intelectuais que tratam a questão com muito 

cuidado e apuro.  

A Literatura permanecerá. O que não é fato ainda é a importância que se deve 

dar a ela e o que não é ponto pacífico ainda também é a definição quanto ao papel que 

ela deve desempenhar principalmente na escola. Mais importante que o suporte em que 

se apresenta, o discurso literário em forma de texto tem de ser o centro do processo de 

apresentação da Literatura ao aluno/aprendiz. Nenhum suporte garante por si a 

aquisição do conhecimento, da mesma forma o conhecimento está intrinsecamente 

ligado ao suporte no qual é concebido. Ligado, mas não hermeticamente associado. 

Pode-se apresentar tal conhecimento sob o legado de outros suportes e, estudiosos das 

linguagens que somos, devemos partir para a reflexão das mudanças que a substituição 

de suportes provoca. A permanência da Literatura não está ligada ao avanço 

tecnológico, mas a ampla divulgação de trabalhos, e as possibilidades múltiplas que se 

ganha com ele não podem ser ignoradas.  

Os tempos estão velozes e a pressa parece que virou a tônica dos nossos dias, 

mas a Literatura enquanto arte, disciplina, hábito e prazer (e estilo de vida) permanece 

como aquela que nos restitui o que o automatismo e a mecanização dos gestos vêm 

tentando há séculos nos tirar – o senso de humanidade. Através dos textos literários, 

garantimos ainda algum contato com o amor e a dor, com o riso e o choro, com a crítica 

e a galhofa, com as mentiras e as verdades das mentiras ilustradas nos textos ficcionais.  
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